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INTRODUCCIÓ 
 

 

 Cada cop més el flux migratori tant en l’àmbit del territori de l’Estat Espanyol 

com en el de Catalunya, va augmentant. Aquest fet comporta un ventall divers de 

problemàtiques de les quals una de les que més preocupa a les administracions 

públiques és la del grau d’integració que aquesta població d’immigrants assoleix. 

 

 La integració es pot donar a diferents nivells i per tant és convenient estudiar 

aquestes vessants d’integració que un immigrant pot assolir. Un bon grau d’integració 

general inclou diversos aspectes de la vida personal, social, laboral, cultural i de 

coneixement de la llengua del país en el qual s’ha emigrat. Ens trobem còmodes en un 

lloc quan sentim que hi pertanyem en alguna mesura, quan som capaços de participar 

d’alguna manera en la seva construcció i manteniment. 

 

 Donat que un bon nivell d’integració és una fita a assolir en aquesta població 

d’immigrants, considerem de gran importància dur a terme una valoració inicial del 

nivell d’integració que existeix en aquests moments entre els immigrants que viuen en 

el nostre territori. 
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OBJECTIUS 
 

 

Objectiu General 

 

 

 L’objectiu general d’aquest projecte consisteix bàsicament en l’estudi del procés 

d’integració de la població d’immigrants estrangers. 

 

 Per assolir aquest objectiu s’ha dut a terme l’aplicació d’un qüestionari elaborat 

pel “Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales” amb alguna modificació proposada des 

del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. 

 

 Aquest qüestionari està dirigit a aquella població d’origen estranger que pel seu 

origen no comunitari es pot trobar amb dificultats de tipus laboral, cultural i/o social. 

Concretament, la població objectiu està formada per aquells immigrants procedents del 

continent africà, del continent asiàtic, de l’Europa de l’Est i de Centre i Sud Amèrica. 

Així doncs, queden exclosos tots els immigrants procedents de la Unió Europea i la 

resta de països desenvolupats. 

 

 Els diferents aspectes recollits en el qüestionari van dirigits a esbrinar la situació 

personal i familiar de l’immigrant en temes d’integració familiar, cultural, en el territori, 

cívica social, laboral i jurídica. 
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Objectius Específics 

 

 Concretament, s’ha dut a terme un estudi a la província de Barcelona sobre el 

procés d’integració de la població d’immigrants estrangers que provenen dels àmbits 

geogràfics anteriorment esmentats. 

 

 Aquest estudi ens permetrà determinar el grau d’integració d’aquesta població 

en el territori de la província de Barcelona. 
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METODOLOGIA 
 

 

Instrument de Mesura 

 

 El qüestionari, que com acabem de mencionar ha estat elaborat pel “Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales” i que presenta alguna modificació realitzada pel 

Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, està estructurat en sis 

blocs que corresponen a les dimensions mitjançant les que s’operativitza el concepte 

d’integració. En concret, aquests blocs de preguntes valoren el nivell d’integració dels 

immigrants en els sis àmbits següents: familiar, cultural, territorial, cívic-social, laboral 

i jurídic. Cadascuna d’aquestes dimensions és independent i ha de ser valorada com a 

tal, sense deixar-se influir per les respostes expressades en altres blocs. 

 

 Les preguntes de cada bloc es configuren com a indicadors de cadascuna de les 

dimensions avaluades. Per a cada indicador hi ha diverses respostes possibles que 

dissenyen una escala d’acord amb diferents graus d’integració. En general, les respostes 

són mútuament excloents. 

 

 L'administració del qüestionari ha estat duta a terme per persones entrenades. La 

durada de l’administració ha estat aproximadament entre 10 i 15 minuts, depenent del 

grau de coneixement de l’idioma per part de l’immigrant. Cal destacar què han quedat 

totalment garantides tant la voluntarietat de participació com l’anonimat de l’enquestat. 
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Univers d’Estudi 

 

 L’univers de l’estudi està constituït per la població estrangera arribada a la 

província de Barcelona per motius econòmics o polítics. En conseqüència, queden 

exclosos els estrangers de la Unió Europea i els procedents de països desenvolupats. És 

a dir, la població objectiu està formada pels immigrants majors de 16 anys que 

procedeixen d’Àfrica, Àsia, Europa de l’Est i Centre i Sud Amèrica. 

 

 La grandària d’aquesta població pel territori de Catalunya, segons les dades de 

què disposem fins aquest moment, és de 133.000 persones. 

 

 

Mostra 

 

 La mostra està constituïda per un total de 1550 immigrants de la província de 

Barcelona, que residien en les comarques següents: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix 

Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental i Vallès 

Oriental.  

 

 S’ha realitzat un mostratge per quotes per comarques basat en l’empadronament 

per municipis del 31 de desembre de l’any 2001 (Font: dades del Padró facilitades per 

cada municipi). És a dir, el nombre d’enquestes administrades s’ha distribuït 

proporcionalment al nombre d’immigrants empadronats a cadascuna de les comarques 

de la província de Barcelona. Aquest fet ha tingut com a conseqüència que en algunes 

comarques el nombre d’enquestats hagi estat molt baix. 

 

Les dades van ser recollides durant els mesos de juliol, agost, setembre, octubre i 

novembre de 2002 

 

Característiques tècniques: 

Marge d’error: ± 2.5% 

Nivell de confiança: 95 % 
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ESQUEMA DE LES AGRUPACIONS REALITZAT 

 

 

• V1. Municipi 

• V2. Data 

 

 

Dades sociodemogràfiques: 

• V3a. Nacionalitat 

• V3b. País d’origen 

• V4a. Edat 

• V4b. Gènere 

• V5. Temps des que l’immigrant va arribar Espanya (en mesos) 

• V6. Temps de permanència a Catalunya (en mesos) 

• V13a i b. Nivell cultural. 

 

I. Integració Familiar: 

• V7a i b. Situació familiar: Cònjuge o parella estable 

• V8 a i b. Situació familiar: Fills dependents 

• V9. Convivència actual: Amb qui conviu actualment 

• V11. Reagrupació: Portar a familiars  

• V12a i b. Contactes amb el país d’origen 

• V22a i b. Va venir sol o amb familiars? 

 

II. Integració Cultural: 

• V14. Llengua d’origen 

• V15a i b. Nivell de coneixement  del català 

• V16a i b. Nivell de coneixement del castellà 

 

III. Integració en el Territori: 

• V17. Mobilitat respecte a llocs de residència: Canvi de població en l’últim any 
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• V18. Tipus de vivenda 

• V19. Règim de possessió de la vivenda 

• V10. Nombre persones que conviuen al mateix domicili 

• V20. Canvi de vivenda en l’últim any 

 

IV. Integració Cívica Social: 

• V21. Expectatives de permanència a Catalunya 

• V24. Haver-se sentit discriminat per ser estranger 

• V25. Haver estat víctima d’algun incident racista 

• V26. Assistència sanitària: Tenir targeta sanitària 

 

V. Integració Laboral: 

• V27. Situació laboral 

• V28. Sector d’activitat on treballa 

• V29. Últim sector d’activitat al seu país d’origen 

• V23. Nivell actual en relació al del país d’origen 

• V30. Situació econòmica/professional en relació a la del país d’origen 

• V31. Formació ocupacional rebuda a Catalunya 

 

VI. Integració Jurídica: 

• V32. Documentació de residència 
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RESULTATS 
 

 

 

DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 
 

Taula 1. Descripció de la distribució dels immigrants de la mostra segons la comarca de 
residència 

P1. Municipi (n =1150) 

Categories Nord 
d’Àfrica 

Resta 
d’Àfrica 

Europa de 
l’Est Àsia Centre i Sud 

Amèrica 
Alt Penedès 23    5 
Anoia 4    2 
Bages 25 1 2  6 
Baix Llobregat 77 3 6 7 54 
Barcelonès 157 29 30 167 437 
Berguedà 50 1 5  35 
Garraf 11  6  9 
Maresme 59 28 5 4 26 
Osona 44 4 1 2 10 
Vallès Occidental 57 12 1 4 54 
Vallès Oriental 41 13 4 5 24 
Total 548 91 60 189 662 
 

 

 

Taula 2. Descripció del país d’origen dels 
immigrants de la mostra 

P3. Nacionalitat (n = 1550) 
Categories Freqüència Percentatge 

Angola 1 0,1% 
Benín 1 0,1% 
Camerun 4 0,3% 
Congo 2 0,1% 
Gàmbia 10 0,6% 
Ghana 5 0,3% 
Guinea Bissau 6 0,4% 
Guinea Equatorial 4 0,3% 
Libèria 1 0,1% 
Malí 3 0,2% 
Níger 2 0,1% 
Nigèria 6 0,4% 
Senegal 39 2,5% 
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Sierra Leone 3 0,2% 
Sudan 3 0,2% 
Algèria 16 1% 
Egipte 1 0,1% 
Marroc 528 34,1% 
Mauritània 1 0,1% 
Tunísia 2 0,1% 
Albània 3 0,2% 
Bulgària 3 0,2% 
Croàcia 6 0,4% 
Estònia 2 0,1% 
Letònia 1 0,1% 
Lituània 1 0,1% 
Moldàvia 1 0,1% 
Polònia 6 0,4% 
Romania 25 1,6% 
Rússia (europea) 6 0,4% 
Iugoslàvia 1 0,1% 
Txèquia 1 0,1% 
Ucraïna 4 0,3% 
Argentina 127 8,2% 
Bolívia 22 1,4% 
Brasil 18 1,2% 
Colòmbia 129 8,3% 
Costa Rica 2 0,1% 
Cuba 21 1,4% 
El Salvador 4 0,3% 
Equador 122 7,9% 
Mèxic 15 1% 
Nicaragua 4 0,3% 
Paraguai 3 0,2% 
Perú 74 4,8% 
República Dominicana 48 3,1% 
Trinitat i Tobago 1 0,1% 
Veneçuela 23 1,5% 
Uruguai 18 1,1% 
Xile 29 1,9% 
Afganistan 1 0,1% 
Armènia 3 0,2% 
Bangladesh 23 1,5% 
Corea del Nord 2 0,1% 
Filipines 21 1,4% 
Japó 4 0,3% 
Iemen 1 0,1% 
Índia 13 0,8% 
Indonèsia 2 0,1% 
Iran 1 0,1% 
Malàisia 3 0,1% 
Nepal 3 0,2% 
Oman 1 0,1% 
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Pakistan 73 4,7% 
Síria 1 0,1% 
Xina 39 2,5% 
No resposta 3  

 

 

 Les diferents nacionalitats s’han agrupat en cinc àrees o sectors geogràfics: Nord 

d’Àfrica, Àfrica Subsahariana, Europa de l’Est, Centre i Sud Amèrica i Àsia. 

 

Respecte als immigrants procedents del Nord d’Àfrica cal assenyalar que una 

gran majoria, el 96,4%, prové del Marroc; aquest col·lectiu constitueix el 34,1% de la 

mostra estudiada, el més nombrós, amb marcada diferència d’altres col·lectius 

(Colòmbia i Argentina amb un 8,3% i 8,2%, respectivament, de la mostra total i 

Equador, en quart  lloc, amb un 7,9% del total). 

 

 Entre els immigrants procedents de l’Àfrica Subsahariana s’observa que quasi bé 

la meitat, un 43,3%, són del Senegal (2,5% del total de la mostra estudiada). Els 

procedents d’altres  països subsharians, com Gàmbia, Guinea Bissau, Nigèria i Ghana 

tenen menor presència a la provincia de Barcelona, obtenint uns percentatges entre el 

11% i el 5% de la submostra d’aquest sector (entre el 0,6% i el 0,3% del total de la 

mostra estudiada).  

 

Dels immigrants que provenen de l’Europa de l’Est, els més nombrosos són els 

romanesos, que representen un 41,7% dels enquestats d’aquesta àrea geogràfica (1,6% 

del total de la mostra), seguits, amb marcada diferència, dels croates, polonesos i les 

persones provinents de la Rússia europea tots tres amb els mateixos percentatges, 10% 

del sector i 0,4% del total de la mostra estudiada.  

 

En relació als immigrants de Centre i Sud Amèrica cal destacar que, com ja s’ha 

comentat, Colòmbia, Argentina i Equador (8,3%, 8,2% i 7,9% del total de la mostra 

estudiada), són els països amb major nombre d’immigrants, representant un 19,5%, 

19,2% i un 18,5%, respectivament, d’aquesta zona geogràfica, seguits per Perú amb un 

11,21% (4,8% de la mostra total).  
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D’entre els immigrants d’origen asiàtic els més nombrosos són els que 

procedeixen de Pakistan amb un 36,6% (4,7% del total dels enquestats) seguits dels 

Xinesos amb un 20,6% (2,5% del total de la mostra estudiada), Bangladesh i Filipines 

amb un 12,2% i un 11,1%, respectivament, de la submostra (1,5% i 1,4% del total de 

participants). 
 

Cal dir que els comentàris anteriors haurien de relativitzar-se donada la 

voluntarietat de partipació a l’estudi, ja que no tots els col·lectius s’han mostrat 

igualment abordables a l’hora d'acceptar l’administració de l’enquesta. 
 

 

Taula 3. Descripció de l’edat 
P4a. Edat (n = 1550) 

Mínim 16
Màxim 80
Mitjana 31,15
Mediana 30
Desviació típica 8,81
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Figura 1. Diagrama de caixa de l’edat dels immigrants de la mostra 

 

 

Tal com es pot observar a la Taula 3 i a la Figura 1, el conjunt d’immigrants és 

majoritàriament jove (mediana de 30 anys). En conjunt, el 90% de la mostra enquestada 
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és menor de 42 anys; no obstant, existeixen valors extrems tal com s’il·lustra a la Figura 

1, donat que el límit superior d’aquesta variable se situa en un subjecte amb 80 anys 

(Taula 3).  

 

Taula 4. Descripció del gènere 
P4b. Sexe (n =1550) 

Categories Freqüència Percentatge 
Home 954 61,9% 
Dona 587 38,1% 
No resposta 9  

 

Gènere
n = 1541

62%

38%
Home
Dona

 
Figura 2. Ciclograma del gènere dels immigrants 

 

 

En relació amb la distribució per gènere, s’ha observat que 61,9% dels 

enquestats són homes i, en consequència, el 38,1% són dones (veure Taula 4 i Figura 2). 

Una vegada més, hem d’assenyalar que aquestes dades, poden estar indicant una realitat 

esbiaixada degut a què no en tots els col·lectius les dones han mostrat la mateixa 

disponibilitat per contestar l’enquesta.  

 

 

Taula 5. Descripció del temps, en mesos, des de 
l’arribada a Espanya i a Catalunya. 

P5. Quants anys fa que va arribar a Espanya?  
P6. Quants anys fa que va arribar a Catalunya? 

 (n =1549) 
Estadístics Espanya Catalunya 
Mínim 1 1 
Màxim 384 384 
Mitjana 43,19 39,45 
Mediana 24 24 
Desviació típica 50,84 48,10 
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Figura 3. Diagrama de caixa del temps 
en mesos des de l’arribada a Espanya 

 

Figura 4. Diagrama de caixa del temps 
en mesos des de l’arribada a Catalunya 

 

 

Pel que fa al temps de permanència a Espanya i a Catalunya (veure Taula i 

Figures 3 i 4), les dades mostren que un 50% dels immigrants fa 2 anys ó menys que 

van arribar, en tant que el 75% dels enquestats porten 4 ó menys anys. S’observa, però, 

una gran variabilitat tant del temps d’arribada a Espanya com a Catalunya (S = 50,84 

mesos; S = 48,10 mesos, respectivament) degut a què algunes de les persones 

participants a l’estudi porten més de 30 anys al nostre país (veure Figures 3 i 4). 

Comparant el temps d’arribada a Espanya amb el d’arribada a Catalunya les dades 

mostren que existeix una diferència de 4 mesos en la mitjana del temps que fa que van 

arribar, aquesta petita diferència pot indicar que bona part dels immigrants van tenir 

com a primer destí Catalunya. 

 

Taula 6. Descripció del nivell cultural 
P13a. Nivell d’estudis finalitzat (n =1550) 

Categories Freqüència Percentatge 
Universitaris 314 20,3% 
Secundaris 679 44% 
Primaris 406 26,3% 
Sap llegir i escriure 113 7,3% 
Analfabet 31 2% 
No resposta 7  
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Figura 5. Ciclograma del nivell d’estudis finalitzat 

 

 

Taula 7. Descripció de l’edat en què van 
deixar els estudis 

P13b. A quina edat va deixar d’estudiar? 
(n =1304) 

Mínim 4
Màxim 54
Mitjana 18,23
Mediana 18
Desviació típica 4,94
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Figura 6. Diagrama de caixa de l’edat en què van deixar els estudis 
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Les dades relatives al nivell d’estudis dels participants (veure Taula 6 i Figura 5) 

mostren que un 20,3% ha finalitzat estudis universitaris i un 44% ha finalitzat els 

estudis secundaris. Aquestes dades indiquen que gran part dels immigrants, el 64,3%, 

tenen un bon nivell cultural. Només el 2% de la mostra es declara analfabet i el 7,3% 

que manifesta no haver finalitzat els estudis primaris sap llegir i escriure. 

 

 La mitjana d’edat a la qual els enquestats declaren haver deixat els estudis se 

situa en 18,23 anys amb una desviació típica de 4,94 anys (veure Taula 7 i Figura 6), tot 

i que és important destacar que hi ha una relativament gran quantitat de participants 

(aproximadament un 25%) que van deixar d’estudiar entre els 20 i els 30 anys. Aquestes 

dades recolzen l’anterior afirmació sobre el bon nivell cultural dels immigrants residents 

a la provincia de Barcelona. En aquest mateix sentit, creiem interessant destacar que hi 

ha 43 persones que declaren que encara estudien i que si bé és veritat que suposa només 

el 3,3% de la mostra total, encara que petit, aquest percentatge és un indicador més del 

nivell cultural del col·lectiu estudiat. La mitjana d’edat de les persones d’aquesta última 

submostra és de 22,56 anys, la mediana de 22 i la desviació típica de 5,11 anys (mínim: 

16 i màxim: 35 anys); la distribució per gènere és similar (el 51,2% d’aquestes 43 

persones són homes i el 48,8% dones).  
 

 Analitzant per sectors geogràfics, les dades corresponents al nivell cultural es 

mostren a les Taules 8, 9, 10, 11 i 12 i a la Figura 7. 

 

Taula 8. Descripció del nivell cultural dels immigrants del 
Nord d’Àfrica 

P13a. Nivell d’estudis finalitzats (n = 548) 
Categories Freqüència Percentatge 

Universitaris 52 9,6% 
Secundaris 192 35,3% 
Primaris 203 37,3% 
Sap llegir i escriure 77 14,2% 
Analfabet 20 3,7% 
No resposta 4  
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Taula 9. Descripció del nivell cultural dels immigrants de 
l’Àfrica Subsahariana 

P13a. Nivell d’estudis finalitzats (n = 91) 
Categories Freqüència Percentatge 

Universitaris 12 13,2% 
Secundaris 34 37,4% 
Primaris 19 20,9% 
Sap llegir i escriure 19 20,9% 
Analfabet 7 7,7% 

 
 

Taula 10. Descripció del nivell d’estudis finalitzats en els 
immigrants d’Europa de l’Est 

P13a. Descripció del nivell d’estudis finalitzats (n = 60) 
Categories Freqüència Percentatge 

Universitaris 12 20% 
Secundaris 30 50% 
Primaris 13 21,7% 
Sap llegir i escriure 3 5% 
Analfabet 2 3,3% 

 
 

Taula 11. Descripció del nivell d’estudis finalitzats en els 
immigrants d’Àsia 
P13a. Descripció del nivell d’estudis finalitzats (n = 188) 

Categories Freqüència Percentatge 
Universitaris 37 19,7% 
Secundaris 101 53,7% 
Primaris 44 23,4% 
Sap llegir i escriure 4 2,1% 
Analfabet 2 1,1% 
No resposta 1  

 
 

Taula 12. Descripció del nivell d’estudis finalitzats en els 
immigrants de Centre i Sud Amèrica 
P13a. Descripció del nivell d’estudis finalitzats (n = 660) 

Categories Freqüència Percentatge 
Universitaris 201 30,5% 
Secundaris 322 48,8% 
Primaris 127 19,2% 
Sap llegir i escriure 10 1,5% 
Analfabet - - 
No resposta 2  

 
 
 Com podem observar, segons les dades al voltant del 50% de les persones 

enquestades procedents de l’Àfrica ha finalitzat al menys els estudis secundaris. El 
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35,3% dels immigrants procedents del Nord d’Àfrica (veure Taula 8) i el 37,4% 

procedents de l’Àfrica subsahariana tenen estudis secundaris (veure Taula 9), en tant 

que el 9,6% en el cas dels nord africans i el 13,2% dels subsaharians tenen estudis 

universitaris. L’anàlisi de les altres àrees geogràfiques revela que el nivell cultural dels 

diferents col·lectius d’immigrants és encara superior. Així, les dades mostren que el 

50% dels immigrants procedents de l’Europa de l’Est ha completat els estudis 

secundaris i el 20% ha realitzat estudis universitaris (veure Taula 10). Dels immigrants 

d’Àsia, el 53,7% té finalitzats estudis secundaris i el 19,7% té estudis universitaris 

(veure Taula 11). Finalment, el 48,8% dels immigrants de Centre i Sud Amèrica ha 

cursat estudis secundaris, en tant que el 30,5% té estudis universitaris (veure Taula 12)  

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nord d'Àfrica Resta d'Àfrica Europa de l'Est Àsia Centre i Sud
Amèrica

Nivell d'estudis

Universitaris Secundaris Primaris Sap llegir i escriure Analfabet
 

Figura 7 . Diagrama de barres del nivell d’estudis diferenciant per les diferents àrees 
geogràfiques de procedència dels immigrants 

 
 

Com pot observar-se a la Figura 7, en general, el nivell cultural dels immigrants 

pot qualificar-se de bo, encara que existeixen diferències segons l’àrea de procedència: 

el col·lectiu amb major nivell cultural prové de Centre i Sud Amèrica, seguit, en ordre 

decreixent pels immigrants procedents de l’Àsia, Europa de l’Est, Àfrica Subsahariana i, 

finalment, Nord d’Àfrica.  
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I. INTEGRACIÓ FAMILIAR 
 

Taula 13. Descripció de l’estatus familiar: parella estable i en cas afirmatiu de si està 
amb ells. 

P7. Té cònjuge o parella estable? Està a Catalunya? (n =1550) 
Té parella 

estable Freqüència Percentatge Està a 
Catalunya Freqüència Percentatge 

Sí 671 76,6% 
No 205 23,4% 

 
Sí 

 
918 

 
59,2% 

No resposta 42  
No 632 40,8%    
No resposta      

 

 

Té parella estable
n = 1550

59%

41% sí
no

 
Figura 8. Ciclograma del percentatge que té parella estable 

 

 

Taula 14. Dades descriptives de l’estatus familiar: fills dependents 
P8. Té fills dependents? Estan a Catalunya? (n = 1550) 

Té fills 
dependents Freqüència Percentatge Estan a 

Catalunya Freqüència Percentatge 

Tots 454 58,9% 
Algun 98 12,7% 
Cap 219 28,4% Sí 789 51,5% 
No resposta 18  

No 743 48,5%    
No resposta 18     
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Té fills dependents
n = 1532

52%

48% Sí
No

 
Figura 9. Ciclograma del percentatge que declara tenir fills dependents 

 

 

 

Taula 15. Dades que descriuen amb qui conviuen 
P9. Actualment conviu amb (n =1550) 

Categories Freqüència Percentatge 
Família extensa (pares, fills i avis) 152 9,8% 
Família nuclear 536 34,6% 
Altres persones 545 35,2% 
Familiars (oncles, nebots,...) 178 11,5% 
Sol 82 5,3% 
Família extensa/Família nuclear 3 0,2% 
Família extensa/Altres persones 3 0,2% 
Família extensa/Familiars 15 1% 
Família nuclear/Altres persones 27 1,7% 
Familiars/Altres persones 6 0,4% 
No resposta 3  

 

 

Taula 16. Descripció dels que declaren que 
desitjarien portar algun familiar 

P11. Si les seves condicions ho permetessin, 
desitjaria portar algun familiar? (n = 1550) 

Categories Freqüència Percentatge 
Sí 1143 74,5% 
No 392 25,5% 
No resposta 15  
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Desitjaria portar a algun familiar
n = 1534

74%

26%

Sí
No

 
Figura 10. Ciclograma del percentatge que declara desitjar portar a algun familiar 

 

 

Taula 17. Descripció dels contactes mantinguts en l’últim any amb persones residents al 
seu país d’origen i mitjà de contacte 

P12. Ha mantingut contacte amb persones residents al seu país d’origen durant l’últim 
any? / En cas afirmatiu, amb quin mitjà (n =1550) 

Mantingut 
contacte Freqüència Percentatge Mitjà de contacte Freqüència Percentatge

Correu 14 0,9% 
Visites 27 1,8% 
Telèfon 474 49,9% 
Altres 11 0,7% 
Correu/visites 4 0,3% 
Correu/telèfon 248 16,6% 
Correu/altres 2 0,1% 
Visites/telèfon 166 11,1% 
Telèfon/altres 119 7,9% 
Correu/visites/telèfon 68 4,5% 
Correu/telèfon/altres 47 3,1% 
Visites/telèfon/altres 9 0,6% 
Correu/visites/telf./alt. 36 2,4% 

 
 
 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
 
 

1500 

 
 
 
 
 
 

96,8% 

No resposta 2  
No 49 3,2%    
No resposta 1     
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Mantenir contacte amb gent del seu país
n = 1549

97%

3%

Sí
No

 
Figura 11. Ciclograma dels que han mantingut contacte en l’últim any amb persones 

residents en el seu país d’origen 
 

 

Taula 18. Descripció de si els immigrants de la mostra van venir amb familiars i en cas 
afirmatiu si han tornat al seu país d’origen 

P22. Quan va arribar, va venir amb familiars? En cas afirmatiu, part de la seva família 
ha tornat al seu país d’origen? (n =1550) 

Va venir amb 
familiars Freqüència Percentatge Han tornat al 

país d’origen Freqüència Percentatge 

Sí 69 12,8% 
No 468 87,2% 

 
Sí 

 
584 

 
37,9% 

No resposta 47  
No 955 62,1%    
No resposta 11     

 

 

Va venir amb familiars
n = 1539

38%

62%

Sí
No

 
Figura 12. Ciclograma dels immigrants que van venir amb algun familiar 

 

 

En relació a la integració familiar dels immigrants en aquest estudi, un 59,2% 

dels enquestats declaren tenir parella estable (veure Figura 8) i d’aquests, la majoria, el 

76,6%, la tenen a Catalunya (veure Taula 13). El 51,5% de la mostra té fills dependents 

(veure Figura 9) i en un 71,6% dels casos tenen, com a mínim, algun dels seus fills a 
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Catalunya (veure Taula 14). No obstant això, cal destacar que més de la quarta part dels 

enquestats que tenen fills dependents, el 28,4%, no tenen cap dels fills a Catalunya 

(veure Taula 14), d’entre els que no tenen cap fill amb ells, el 72% són homes i el 28% 

dones, amb una mediana d’edat de 32 anys.  

 

Les dades mostren (veure Taula 15) que aproximadament un terç dels 

immigrants, el 34,6%, declara conviure amb la família nuclear i aproximadament la 

mateixa quantitat, el 35,2%, conviu amb persones que no pertanyen al seu cercle 

familiar. Una proporció molt petita dels enquestats, un 5,3% de la mostra, viu sol, el 

9,8% conviu amb familia extensa i un 11,5% ho fa amb altres familiars.  

 

Una gran quantitat dels participants, el 74,5%, manifesten el desig de portar 

algun familiar (veure Taula 16 i Figura 10). Si tenim en compte les respostes a les 

preguntes 7 i 8 del qüestionari sobre l’estatus familiar, contemplat des de la perspectiva 

de tenir la seva parella i/o els seus fills dependents a Catalunya, el percentatge indicat 

ens mostraria un desig que va més enllà de la reunificació de la familia nuclear.  

 

Pràcticament la totalitat de la mostra enquestada (96,8%) declara mantenir 

contacte amb persones residents en el seu país d’origen (veure Taula 17 i Figura 11). 

Quasi la meitat dels que manifesten mantenir contacte ho fan només mitjançant el 

telèfon (49,9%). El 20,7% manté el contacte mitjançant visites al seu país d’origen 

juntament amb altres vies de contacte (correu, telèfon i altres). Dels que han mantingut 

contacte amb persones residents al seu país d’origen a partir d’altres mitjans, 27 ho han 

fet via e-mail i 1 persona a partir de cintes gravades. 

 

Més d’un terç dels participants a l’estudi, el 37,9%, manifesten que van venir 

acompanyats de familiars i la majoria d’aquests, el 87,2%, declaren que aquests 

familiars continuen a Catalunya (veure Taula 18 i Figura 12). Si tenim en compte les 

respostes als items 8 i 9 (amb qui conviu i si els fills dependents es troben a Catalunya) 

podem pensar que una bona part dels immigrants van arribar sols i posteriorment van 

portar a algun familiar.  
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II. INTEGRACIÓ CULTURAL 
 

 

Taula 19. Descripció de la llengua d’origen diferenciant segons la 
procedència (Centre i Sud Amèrica i resta de països) 

P14. Quina es la seva llengua d’origen? (n = 1550) 
Centre i Sud Amèrica 

n = 662 
Resta de països 

n = 888 
 

Llengua 
Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge 

afgani   1 0,11% 
akhan   1 0,11% 
albano   3 0,34% 
alemany   1 0,11% 
algerià   1 0,11% 
anglès 3 0,46% 51 5,75% 
àrab 1 0,15% 502 56,60% 
armeni   2 0,23% 
bahasa   2 0,23% 
bamana   1 0,11% 
bangla   23 2,59% 
banjaai   1 0,11% 
bereber   2 0,23% 
bombra   1 0,11% 
búlgar   4 0,45% 
castellà 640 97,26% 6 0,68% 
català 1 0,15%   
coreà   2 0,23% 
croata   6 0,68% 
diokenké   1 0,11% 
diole   3 0,34% 
edo   1 0,11% 
fante   1 0,11% 
filipí   2 0,23% 
fou   2 0,23% 
foulí   1 0,11% 
fourar   2 0,23% 
francès   73 8,23% 
hindú   3 0,34% 
hongarès   1 0,11% 
housa   2 0,23% 
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ilocano   3 0,34% 
indí   7 0,79% 
italià 1 0,15%   
japonès   4 0,45% 
jaraquele   2 0,23% 
lingala   2 0,23% 
lituà   2 0,23% 
mabio   1 0,11% 
mandarí   10 1,13% 
mandinga   5 0,56% 
marroquí   66 7,44% 
nepalí   3 0,34% 
nfang   3 0,34% 
noula   5 0,56% 
okuda   1 0,11% 
paquistaní   1 0,11% 
persa   1 0,11% 
polonès   6 0,68% 
portuguès 15 2,28%   
puixto   1 0,11% 
punjabí   8 0,90% 
rifeny   9 1,01% 
romanès   29 3,27% 
rus   10 1,13% 
senegalès   5 0,56% 
serbi   1 0,11% 
sonike   4 0,45% 
tagàlog   16 1,80% 
txec   1 0,11% 
txetxè   1 0,11% 
ucranià   3 0,34% 
ulof   4 0,45% 
urdu   63 7,10% 
xinès   28 3,16% 
yoruba   2 0,23% 
No resposta 4  9  

 

 

 Donat que hi ha persones que tenen més d’una llengua d’origen, els percentatges 

d’ambdós grups (Centre i Sud Amèrica i resta de països) sumen més del 100%. La 

distribució segons llengües d’origen en els dos grups és: 
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• Centre i Sud Amèrica (n = 662): 655 una única llengua d’origen, 3 amb dos i 

4 no respostes. 

 

• Resta de països (n = 888): 787 una única llengua d’origen, 55 amb dos, 36 

amb tres llegües d’origen, 1 amb 4 llengües d’origen i 9 no respostes. 

 

 

 

Taula 20. Dades que descriuen els coneixements de català, diferenciant segons la 
procedència (Centre i Sud Amèrica i resta de països) 

P15a. Coneixements de Català (n = 1550) 
Centre i Sud Amèrica (n = 662) Resta de països (n = 888) Categories 
Escriure Parlar Entendre Escriure Parlar Entendre 

Correctament 23 
(3,5%) 

49 
(7,4%) 

196 
(29,7%) 

47 
(5,3%) 

77 
(8,7%) 

179 
(20,2%) 

Amb dificultats 111 
(16,9%) 

198 
(30%) 

299 
(45,3%) 

118 
(13,3%) 

202 
(22,8%) 

304 
(34,3%) 

Gens 524 
(79,6%) 

412 
(62,5%) 

165 
(25%) 

722 
(81,4%) 

608 
(68,5%) 

404 
(45,5%) 

No resposta 4 3 2 1 1 1 
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Figura 13. Diagrama de barres dels coneixements de català dels immigrants procedents 

de Centre i Sud Amèrica 
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Figura 14. Diagrama de barres dels coneixements del català dels immigrants procedents 

de la resta de països 
 

 

Taula 21. Dades que descriuen els coneixements de castellà dels immigrants, 
diferenciant segons la procedència (Centre i Sud Amèrica i resta de països) 

P16a. Coneixements de Castellà (n = 1550) 
Centre i Sud Amèrica (n = 662) Resta de països (n = 888) Categories 
Escriure Parlar Entendre Escriure Parlar Entendre 

Correctament 626 
(94,7%) 

652 
(98,5%) 

659 
(99,5%) 

239 
(27%) 

406 
(45,9%) 

512 
(57,8%) 

Amb dificultats 28 
(4,2%) 

8 
(1,2%) 

2 
(0,3%) 

349 
(39,4%) 

420 
(47,5%) 

354 
(40%) 

Gens 7 
(1,1%) 

2 
(0,3%) 

1 
(0,2%) 

297 
(33,6%) 

59 
(6,7%) 

20 
(2,3%) 

No resposta 1   3 3 2 
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Figura 15. Diagrama de barres dels coneixements de castellà dels immigrants 

procedents de Centre i Sud Amèrica 
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Figura 16. Diagrama de barres dels coneixements de castellà dels immigrants 

procedents de la resta de països 
 

 

Taula 22. Descripció de la realització de cursos de català i de castellà diferenciant 
segons la procedència (Centre i Sud Amèrica i la resta de països) 

P15b. Ha rebut, a Catalunya, algun curs de català? 
P16b. Ha rebut, a Catalunya, algun curs de castellà? (n = 1550) 

Centre i Sud Amèrica (n = 662) Resta de països (n = 888) Categories 
Català Castellà Català Castellà 

Sí 130 (19,8%) 16 (2,4%) 151 (18%) 288 (32,8%) 
No 526 (80,2%) 639 (97,6%) 690 (82%) 589 (67,2%) 
No resposta 6 7 47 11 
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Figura 17. Diagrama de barres dels cursos de català i castellà que declaren haver fet les 

persones procedents de Centre i Sud Amèrica 
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Figura 18. Diagrama de barres dels cursos de català i castellà que declaren haver fet les 

persones procedents de la resta de països 
 

 

En el conjunt dels immigrants de la província de Barcelona estudiats s’ha 

observat que parlen 64 llengües diferents al castellà i al català (veure Taula 19). Com és 

obvi, la llengua predominant entre els immigrants de Centre i Sud Amèrica és el castellà 

(97,26%). Entre els immigrants que pertanyen a la resta de països s’observa una gran 

diversitat de llengües. La llengua d’origen majoritària en aquest grup és l’àrab (56,6%) 

seguida en menor mesura pel francès (8,23%), el marroquí (7,44%) i l’urdu (7,10%).  

 

En referència al domini del català per part dels dos subgrups estudiats, 

s’observen uns percentatges considerablement alts de persones que manifesten no 

escriure, parlar ni entendre gens el català, en altres paraules, el domini del català per 

part dels immigrants és francament baix. Entre els immigrants procedents del Centre i 

Sud Amèrica només un 29,7% manifesta entendre’l correctament; quan es considera el 

fet de parlar i escriure la llengua correctament aquests percentatges són molt més baixos 

(7,4% i 3,5% respectivament). Respecte als immigrants de la resta de països s’observen 

uns percentatges igualment baixos: tan sols un 20,2% considera que l’entén 

correctament, en tant que un 8,7% i un 5,3% manifesta parlar i escriure el català 

correctament (Veure Taula 20 i Figures 13 i 14). 

 

Pel que fa als coneixements de castellà, en el grup de Centre i Sud Amèrica, 

òbviament, és gairebé perfecte; la resta de països mostra un coneixement de la llengua 

castellana molt superior al que té del català. En aquesta submostra (resta de països) un 
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57,8% manifesta entendre el castellà correctament, un 45,9% considera que el parla 

correctament però només un 27% és capaç d’escriure en castellà correctament (veure 

Taula 20 i/o Figures 15 i 16). Al comparar la competència lingüística dels immigrants 

que no provenen de Centre i Sud Amèrica en les dues llengües, català i castellà, 

observem que el desconeixement del català és molt superior al  del castellà, ja que  

mentre que un 45,5% no entén gens el català, només un 2,3% manifesta no entendre 

gens el castellà.  

 

La realització de cursos de català és molt minoritària tant pel que fa als 

immigrants procedents del Centre i Sud Amèrica com pels que provenen d’altres països 

(19,8% i 18% respectivament), en tant que la realització de cursos de castellà entre 

aquest últim grup és gairebé el doble que la realització de cursos de català (32,8%) 

(veure Taula 22 i Figures 17 i 18) 
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III. INTEGRACIÓ EN EL TERRITORI 
 

 

Taula 23. Descripció del canvi de població o localitat en 
l’últim any 

P17. Ha canviat de població o localitat en l’últim any?*  
(n = 715) 

Categories Freqüència Percentatge 
Sí 132 18,5% 
No 581 81,5% 
No resposta 2  

 

Canvi de població o localitat en l'ultim any
n = 713

19%

81%

Sí
No

 
Figura 19. Ciclograma del percentatge d’immigrants que ha canviat de població o 

localitat de residència en l’últim any* 
 

 

Taula 24. Dades que descriuen el tipus de vivenda 
P18. Tipus de vivenda (n = 1550) 

Categories Freqüència Percentatge 
Pis/Apartament/Casa 1448 93,7% 
Vivenda col·lectiva 80 5,2% 
Vivenda sense condicions 14 0,9% 
Sense domicili 4 0,3% 
No resposta 4  

 

                                                           
* L’anàlisi d’aquesta variable sols s’ha fet pel subconjunt de persones que porten més 
d’un any residint a l’Estat Espanyol. 
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Figura 20. Ciclograma del tipus de vivenda 

 

 

 

Taula 25. Descripció del règim de possessió de la vivenda 
P19. Règim de possessió (n =1550) 

Categories Freqüència Percentatge 
En propietat 188 12,2% 
Llogada o rellogada 1285 83,7% 
Cedida pel patró o institucions 63 4,1% 
No resposta 14  
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Figura 21. Ciclograma del règim de possessió de la vivenda 
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Taula 26. Descripció del nombre de persones que 
conviuen a l’habitatge. 

P10. Nombre de persones que viuen a l’habitatge 
(n = 1541) 

Mínim 1 
Màxim 30 
Mitjana 4,47 
Mediana 4 
Desviació típica 2,12 

 

 

 

1541N =

Nbr. de persones que viuen al mateix domicili
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Figura 22. Diagrama de caixa del nombre de persones que viuen al mateix domicili que 

l’enquestat 
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Taula 27. Descripció del canvi de vivenda en l’últim any  
P20. Ha canviat de vivenda durant l’últim any? *  

(n = 715) 
Categories Freqüència Percentatge 

Sí 199 28% 
No 512 72% 
No resposta 4  

 

 

Canvi de vivenda en l'últim any
n = 711

28%

72%

Sí
No

 
Figura 23. Ciclograma del percentatge d’immigrants que han canviat de vivenda durant 

l’últim any* 
 

 

De les 715 persones que porten més d’un any a l’Estat Espanyol el 81,5% 

declara que en l’últim any no ha canviat de localitat (veure Taula 23 i Figura 19), la qual 

cosa ens indica que existeix una elevada estabilitat pel que respecta al lloc de residència. 

Tal i com s’ha assenyalat al parlar del temps que fa que estan a Catalunya, un elevat 

percentatge de la mostra va tenir com a primer destí Catalunya i, més concretament, la 

localitat on resideix. De manera similar, les dades mostren que un 72% dels immigrants 

no han canviat d’habitatge en l’últim any (veure Taula 27 i Figura 23). Així, doncs, 

podem dir que els immigrants de la província de Barcelona mostren una elevada 

estabilitat, tant pel que fa a la població de residència com pel que es refereix a 

l’habitatge. 

 

En referència al tipus de vivenda i segons les dades, es pot considerar que les 

condicions són força bones: la gran majoria dels enquestats manifesten viure en un pis, 

                                                           
* L’anàlisi d’aquesta variable sols s’ha fet pel subconjunt  de persones que porten més 
d’un any residint a l’Estat Espanyol. 
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apartament o casa (93,7%), només un 5,2% viu en un habitatge col·lectiu i només un 

0,9% manifesta que viu en un habitatge sense condicions i un 0,3% es declara sense 

domicili (veure Taula 24 i Figura 20).  

 

Respecte al règim de possessió de l’habitatge, la majoria està en situació de 

lloguer o rellogat (83,7%); un percentatge petit, però, en termes relatius important 

(12,2%), tenen l’habitatge en propietat i només el 4,1% viu en un habitatge cedit pel 

patró o institucions (veure Taula 25 i Figura 21). El 50% de la mostra comparteix el seu 

domicili amb un màxim de 4 persones. No obstant això, cal remarcar que existeix una 

alta variabilitat en el nombre de persones que comparteixen la vivenda (veure Taula 26 i 

Figura 22), fet que  possiblement és degut a què hi ha persones que viuen en habitatges 

col·lectius.  
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IV. INTEGRACIÓ CÍVICA SOCIAL 
 

 

Taula 28. Dades corresponents a les expectatives de permanència dels enquestats 
P21. Expectatives de permanència a Catalunya (n =1550) 

Categories Freqüència Percentatge 
No ho té decidit 505 32,6% 
No es quedarà: estarà menys de 5 anys 86 5,6% 
No es quedarà: estarà més de 5 anys 29 1,9% 
No es quedarà: no sap quant temps estarà 173 11,2% 
Té intenció de quedar-se per sempre 600 38,8% 
Depèn de la situació del seu país 149 9,6% 
Estarà més de 5 anys/Depèn de la situació del seu país 2 0,1 
Intenció quedar-se per sempre/Depèn situació seu país 3 0.2 
No resposta 3  

 

 

Expectatives de permanència a Catalunya
n = 1547

33%

6%

2%11%

38%

10%

0%

0%

No ho té decidit
Menys de 5 anys
Més de 5 anys
No sap quant temps estarà
Per sempre
Depèn de la situació del seu país
Més de 5 anys/Depèn situació del seu país
Intenció quedar-se/Depèn situació del seu país

 
Figura 24. Ciclograma de les expectatives de permanència a Catalunya. 
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Taula 29. Descripció del fet d’haver-se sentit discriminat o no i en cas afirmatiu a quin 
lloc i per part de qui  

P24. S’ha sentit discriminat pel fet de ser estranger? (n = 1550) 
Sentir-se discriminat A on s’ha sentit discriminat 

(n = 548) 
Per part de qui s’ha sentit 

discriminat 
Nacional 215 (98,2%) 
Estranger 1 (0,5%) 
Ambdós 3 (1,4%) 

 

A la feina 

 

237 (43,2%) 

No contesta 18 
Nacional 267 (95,7%) 
Estranger 4 (1,4%) 
Ambdós 8 (2,9%) 

 
Al carrer o 
llocs públics 

 

292 (53,3%) 

No contesta 13 
Nacional 138 (98,6%) 
Estranger  
Ambdós 2 (1,4%) 

 

Funcionari 

 

145 (26,5%) 

No contesta 5 
Nacional 131 (97,8%) 
Estranger  
Ambdós 3 (2,2%) 

 
 
 
 
 
 
 
Sí 

 
 
 
 
 
 
 

548 (35,5%) 

 
Sentir rebuig 
social 

 

146 (26,6%) 

No contesta 12 
No 997 (64,5%)     
No contesta 5     

 

 

 

 

Sentir-se discriminat pel fet de ser  extranger
n = 1545

35%

65%

Sí
No

 
Figura 25. Ciclograma del percentatge d’immigrants que s’han sentit discriminats 
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Taula 30. Descripció d’haver patit algun incident racista, en cas afirmatiu quin tipus 
d’incident i per part de qui l’ha rebut 

P25. Ha estat víctima d’algun incident racista? Per part de qui? (n = 1550) 
Ha estat víctima d’algun 

incident racista 
Tipus d’incident racista 

(n = 215) 
Per part de qui ha patit 

l’incident racista 
Nacional 171 (95%) 
Estranger 3 (1,7%) 
Ambdós 6 (3,3%) 

Insults o 
agressions 
verbals 

 

196 (91,2%) 

No contesta 16 
Nacional 32 (97%) 
Estranger 1 (3%) 
Ambdós  

 
 
 
Sí 

 
 
 

215 (14%) 
 
Agressions 
físiques 

 

38 (17,6%) 

No contesta 5 
No 1317 (86%)     
No contesta 18     

 

 

Víctima d'algun incident racista
n = 1532

14%

86%

Sí
No

 
Figura 26. Ciclograma del percentatge d’immigrants que declaren haver estat víctimes 

d’algun incident racista 
 

 

Taula 31. Dades descriptives dels que tenen targeta 
sanitària 

P26. Té targeta sanitària? (n =1550) 
Categories Freqüència Percentatge 

Sí 1338 86,8% 
No 203 13,2% 
No resposta 9  
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Tenir targeta sanitària
n = 1541

87%

13%

Sí
No

 
Figura 27. Ciclograma del percentatge que està en possessió de la targeta sanitària 

 

 

Respecte a les expectatives de permanència a Catalunya, un 38,8% manifesten 

que tenen intenció de quedar-se per sempre, en tant que un 32,6% encara no ho té 

decidit. El 9,6% dels enquestats manifesten que la permanència dependrà de la situació 

del seu país mentre que un 18,7% declaren que no tenen intenció de quedar-se per 

sempre, encara que d’aquests, un 11,2% sobre el total de la mostra, no sap quan de 

temps es quedarà (veure Taula 28 i Figura 24). 

 

Considerant la discriminació des del punt de vista de la integració cívica social, 

podem destacar que un 64,5% dels immigrants no s’han sentit discriminats. No obstant, 

d’aquells que contesten que sí s’han sentit discriminats (35,5%) principalment ho han 

estat al carrer o llocs públics (53,3%) i a la feina (43,2%) en tant que en menor mesura 

s’han sentit discriminats per part d’un funcionari (26,5%) o han patit rebuig social 

(26,6%). En la quasi totalitat dels casos (95,7% - 98,6%) aquesta discriminació ha estat 

per part d’una persona nacional (veure Taula 29 i Figura 25).  

 

Cal destacar que un 14% dels enquestats ha estat víctima d’un incident racista ja 

sigui per insults o agressions verbals i/o físiques. De nou, aquestes agressions s’han 

produït en la quasi totalitat dels casos per ciutadans nacionals (95% - 97%). 

Concretament, un 91,2% dels que han patit un incident racista declara haver sofert 

insults o agressions verbals en tant que un 17,6% manifesta que ha patit agressions 

físiques (veure Taula 30 i Figura 26). 

 

No obstant això cal remarcar que una bona part dels immigrants ni s’han sentit 

discriminats ni han estat víctimes d’incidents racistes. 
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És important assenyalar que la gran majoria dels immigrants de la mostra 

estudiada tenen la targeta sanitària (86,8%) (veure Taula 31 i Figura 27).  
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V. INTEGRACIÓ LABORAL 
 

 

Taula 32. Descripció de la situació laboral dels 
immigrants de la mostra 

P27. Situació laboral (n =1550) 
Categories Freqüència Percentatge 

Treballa 1055 68,4% 
A l’atur 293 19% 
Jubilat/Pensionista 10 0,6% 
Estudiant 66 4,3% 
Treballa/Estudiant 35 2,3% 
Altres 83 5,4% 
No resposta 8  

 

 

Taula 33. Dades descriptives del sector d’activitat on treballen els immigrants de la 
mostra i de l’últim sector d’activitat en el país d’origen  

P28. Sector d’activitat on treballa  
P29. Últim sector d’activitat en el seu país d’origen  

(n = 1550) 
Sector d’activitat on 

treballa 
Últim sector d’activitat al 

seu país d’origen 
 

Categories 
Freqüència Percentatge Freqüència Percentatge

Treball de caràcter administratiu 31 2,5% 147 11,1% 
Agricultura, ramaderia o pesca 65 5,2% 127 9,6% 
Indústria 160 12,7% 193 14,6% 
Construcció 200 15,8% 109 8,2% 
Hosteleria 217 17,2% 96 7,2% 
Serveis domèstics 179 14,2% 74 5,6% 
Comerç 153 12,1% 295 22,2% 
Atenció a persones 73 5,8% 47 3,5% 
Treball de caràcter administratiu / 
Agricultura, ramaderia o pesca 

  1 0,1% 

Treball de caràcter administratiu / 
Hosteleria 

1 0,1% 2 0,2% 

Agricultura, ramaderia o pesca / 
Indústria 

2 0,2% 1 0,1% 

Agricultura, ramaderia o pesca / 
Construcció 

2 0,2%   

Agricultura, ramaderia o pesca / 
Comerç 

  1 0,1% 

Agricultura, ramaderia o pesca / 
Altres 

1 0,1%   

Agricultura, ramaderia o pesca / 1 0,1%   
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Indústria / Construcció 
Agricultura, ramaderia o pesca /  
Construcció / Comerç 

  1 0,1% 

Indústria / Construcció 1 0,1% 1 0,1% 
Indústria / Serveis domèstics 1 0,1%   
Indústria / Comerç 1 0,1% 2 0,2% 
Indústria / Hosteleria / Serveis 
domèstics 

1 0,1%   

Indústria / Altres   1 0,1% 
Construcció / Atenció a persones 1 0,1%   
Construcció / Hosteleria / Comerç   1 0,1% 
Hosteleria / Serveis domèstics 5 0,3%   
Hosteleria/Comerç 1 0,1%   
Hosteleria / Atenció a persones 2 0,2%   
Hosteleria/Altres 1 0,1%   
Hosteleria / Serveis domèstics / 
Atenció a persones 

2 0,2%   

Serveis domèstics / Atenció a 
persones 

12 0,8%   

Serveis domèstics / Altres   1 0,1% 
Comerç / Atenció a persones 2 0,1%   
Comerç / Altres 1 0,1%   
Altres 146 11,6% 226 17% 
No contesta 288  224  
 

 

Taula 34. Descripció del nivell que tenen a Catalunya en 
relació al seu país d’origen 

P23. Com considera que és el nivell que té a Catalunya 
en relació al seu país d’origen, en termes generals? 

(n =1550) 
Categories Freqüència Percentatge 

Millor 1185 77,8% 
Equivalent 268 17,6% 
Pitjor 71 4,7% 
No resposta 126  
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Nivell que té a Catalunya respecte al del seu 
país d'origen n = 1524

77%

18%
5%

Millor
Equivalent
Pitjor

 
Figura 28. Ciclograma del nivell que els immigrants de la mostra tenen a Catalunya 

respecte al del seu país d’origen 
 

 

Taula 35. Descripció del nivell econòmic/professional en relació al que tenien al 
seu país d’origen 

P30- Situació econòmica/professional en relació a la que tenia al seu país d’origen 
 (n = 1550) 

Categories Freqüència Percentatge 
Ha millorat econòmicament 805 53,6% 
Ha millorat econòmicament però no professionalment 290 19,3% 
Similar a la del país d’origen 273 18,2% 
Ha empitjorat 134 8,9% 
No resposta 48  

 

 

Situació econòmica professional respecte 
a la que tenia al país d'origen n = 1502

54%

19%

18%
9% Ha millorat

econòmicament
Millora econòmica
no professional
Similar a la del
país d’origen
Ha empitjorat

 
Figura 29. Ciclograma del nivell econòmic/professional en relació al que tenien al seu 

país d’origen 
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Taula 36. Descripció de la formació ocupacional a 
Catalunya dels immigrants. 

P31 Ha rebut o rep formació ocupacional a Catalunya? 
(n = 1550) 

Categories Freqüència Percentatge 
Sí 206 13,4% 
No 1334 86,6% 
No resposta 10  

 

 

Ha rebut o rep formació ocupacional a 
Catalunya n = 1540

13%

87%

Sí
No

 
Figura 30. Ciclograma de la formació ocupacional a Catalunya 

 

 

Gran part dels immigrants, el 70,7%, és laboralment actiu; no obstant això, el 

percentatge d’atur en aquest col·lectiu és bastant alt (19%) (Taula 32). Centrant-nos en 

el sector d’activitat on treballa (Taula 33), les activitats més habituals són l’hosteleria 

(17,2%), la construcció (15,8%) i el servei domèstic (14,2%); en menor mesura trobem 

altres sectors d’activitat com ara la indústria (12,7%) i el comerç (12,1%). Cal destacar 

que hi ha un 3,1% que treballen simultàniament en més d’un sector d’activitat. Els 

sectors d’activitat on treballaven al seu país d’origen, veiem que eren en primer lloc, el 

comerç (22,2%), la indústria (14,6%) i treballs de caràcter administratiu (11,1%) (veure 

Taula 33). 

  

En relació a la percepció de millora que els hi ha suposat viure a Catalunya, en 

comparació amb el seu país d’origen, les dades mostren que un 77,8% del total 

d’immigrants opina que el seu nivell ha millorat, en tant que un 17,6% pensa que és 

equivalent. Només el 4,7% de la mostra declara que el seu nivell és pitjor a Catalunya 

respecte al del seu país d’origen (veure Taula 34 i Figura 28). En concordança amb les 
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dades anteriors, el 53,6% manifesta que ha millorat econòmicament respecte al seu país 

d’origen, en tant que un 19,3% declara que ha millorat econòmicament però no 

professionalment. El 18,2% dels immigrants enquestats opina que la seva situació 

econòmica-professional és similar a la que gaudia al seu país d’origen. Només un 8,9% 

dels enquestats manifesta que la seva situació econòmica-professional ha empitjorat 

(veure Taula 35 i Figura 29). 

 

Només una minoria dels enquestats, el 13,4%, (Taula 36 i Figura 30) ha rebut o 

rep formació ocupacional a Catalunya. 

 

En conjunt, podríem dir que el perfil laboral de l’immigrant és una persona 

laboralment actiu, que treballa fonamentalment en l’àmbit de l’hosteleria, la construcció 

i el servei domèstic i que, des d’un punt de vista general, en relació al seu país d’origen, 

el seu nivell ha millorat a Catalunya.  
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VI. INTEGRACIÓ JURÍDICA 
 

 

Taula 37. Descripció de la documentació de residència dels immigrants de la mostra 
P32. Documentació de residència (n = 1550) 

Categories Freqüència Percentatge 
Targeta de residència o comunitària 100 6,5% 
Permís de residència permanent 395 25,9% 
Estatut de refugi 4 0,3% 
Sol·licitant d’asil 6 0,4% 
Residència temporal (més de 90 dies i menys de 5 anys) 382 25% 
Documentació sol·licitada i en tràmit 299 19,6% 
Situació irregular 321 21% 
Doble nacionalitat 19 1,2% 
Sol·licitant d’asil / Situació irregular 1 0,1% 
No resposta 23  
 

 

El 58,9% dels immigrants resideix a Catalunya legalment. El 21% afirma que 

està en situació irregular, en tant que el 20,1% manifesta que està tramitant la 

documentació de residència. Les dades, doncs, fan palès que un nombre considerable 

dels immigrants de la província de Barcelona resideix al país legalment.  
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CONCLUSIONS GENERALS  
  

 

 

Com a conclusió general i, com a intent d’establir una aproximació al perfil  de 

l’immigrant de la província de Barcelona podem dir que l’immigrant més freqüent és: 

 

• Una persona jove, d’uns trenta anys. 

• Bon nivell cultural, al menys estudis secundaris finalitzats. 

• Aquest immigrant fa menys de quatre anys que va arribar, va venir sol i 

va tenir com a primer destí Catalunya, més concretament la localitat on 

resideix. 

• Té parella estable, conviu amb la família nuclear o amb altres persones i té 

fills dependents. La vivenda és de lloguer amb condicions acceptables. 

D’altra banda, no canvia sovint ni de lloc de residència ni de vivenda.  

• Li agradaria portar algun familiar. 

• Malgrat que  té un domini del català molt baix, no ha fet cap curs de català 

i, si el castellà no és la seva llengua d’origen, té un nivell bàsic (entendre) 

acceptable d’aquesta llengua. 

• Pensa quedar-se a Catalunya o bé encara no ha decidit si es quedarà. 

• No s’ha sentit discriminat i no ha patit cap incident racista. 

• Té targeta sanitària. 

• Laboralment actiu, que treballa en llocs laborals que no requereixen una 

elevada especialització (construcció, hosteleria o servei domèstic) i que, en 

general, a Catalunya ha millorat el seu nivell de vida. 

• No ha rebut cap curs de formació ocupacional.   

• Resideix legalment al país. 
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