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○ El present estudi és la segona fase d’un projecte iniciat al 2005, 
quan l’Ajuntament de Barcelona, en concret el Gabinet Tècnic 
d’Immigració, va encarregar un estudi d’ampli abast i llarg termini 
sobre el que es va descriure com els camins de la immigració. 
L’objecte de l’estudi és aprofundir en els motius que generen el 
fenomen migratori així com els mecanismes pels que els 
nouvinguts s’adapten a la ciutat de Barcelona.

○ En una primera fase, es va realitzar una enquesta d’aproximació
al fenomen de la immigració, conjuntural, en la que es recollia 
informació referent a la situació en aquell moment dels 
entrevistats. La mostra emprada va ser proporcional a les dades 
de gener de 2005.

○ Aquesta segona fase es caracteritza per ser dinàmica. L’objectiu 
és realitzar un seguiment de l’evolució d’aquest col·lectiu, 
panelitzant part dels immigrants participants en la primera fase.

○ Per a la realització de les 200 enquestes del present any, es va 
optar per escollir les set nacionalitats de les que hi ha més 
immigrants a Barcelona, a més d’una darrera categoria que 
inclogués a la resta del món. 

○ Com a excepció, des de l’Ajuntament, es va optar per canviar els 
argentins per els bolivians, que tot i haver-n’hi menys són els que 
han experimentat una taxa de creixement més elevada des del 
2005 (38,3).

○ D’altra banda s’ha optat per una afixació no proporcional de 25 
enquestes per cada una de les nacionalitats i la categoria “resta 
del món”. Per facilitar el treball de camp, es contemplà la 
possibilitat de realitzar un mínim de 20 d’alguna d’elles, per 
facilitar la tasca del treball de camp.

○ Igual que a l’anterior consulta, no s’han considerat a l’hora de 
calcular la mostra els immigrants que provenen de la Unió
Europea, Sèrbia i Montenegro, Andorra, Islàndia, Liechtenstein, 
Mònaco, Noruega, San Marino, Suïssa, Canadà, Estats Units, 
Austràlia, Nova Zelanda, Japó, Corea del Sud i Israel. 
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Població % Mostra 
Proporcional

Enquestes 
realitzades

Criteri de 
ponderació

Equador  31.423 15,2 30,32 27 1,12
Perú  16.115 7,8 15,55 25 0,62
Marroc  15.522 7,5 14,98 26 0,58
Colòmbia  14.616 7,1 14,10 25 0,56
Pakistan  14.251 6,9 13,75 24 0,57
Xina  11.632 5,6 11,22 23 0,49
Bolívia  11.495 5,5 11,09 19 0,58
Resta del món* 92.219 44,5 88,98 31 2,87
Total* 207.273 100,0 200 200

2005 2006 Taxa de creixement 
2005 - 2006

Equador  31.828 31.423 -1,3

Perú  15.037 16.115  7,2

Marroc  14.508 15.522  7,0

Colòmbia  13.935 14.616  4,9

Pakistan  11.997 14.251 18,8
Xina  9.524 11.632 22,1
Bolívia  8.314 11.495 38,3
Resta del món* 81.244 92.219 13,5

Total* 186.387 207.273 11,2

(*) No s’inclouen els immigrants que provenen de la Unió Europea, Sèrbia i Montenegro, Andorra, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino, Suïssa, Canadà, Estats 
Units, Austràlia, Nova Zelanda, Japó, Corea del Sud i Israel.

Distribució de la mostra
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El treball de camp

○ La dinàmica de la recollida de la informació ha estat la següent: en un primer moment es contactava telefònicament amb aquelles persones que 
fa un any es van mostrar predisposades a participar en la continuació de l’enquesta feta en aquell moment. Se’ls hi explicava en què consistia 
l’estudi breument i se’ls citava per a la realització d’una entrevista. A continuació es procedia a aplicar el qüestionari el dia i l’hora acordats.

○ El dia 1 de desembre de 2006 el personal format per posteriorment realitzar les enquestes comença a concertar cites per poder començar a fer 
entrevistes després del briefing el dia 4 i així iniciar el camp.

○ Les entrevistes han estat realitzades per entrevistadors de diverses nacionalitats: argentina, xilena, italiana, polonesa i xinesa. Aquestes persones 
van rebre la formació prèvia necessària per a realitzar correctament el treball de camp.

○ El treball de camp va finalitzar el 23 de desembre de 2006.

Incidències:

○ Es va haver de trucar repetidament als entrevistats per poder realitzar l’entrevista, degut a que alguns no es presentaven a la cita, sovint 
per manca de disponibilitat i altres vegades per oblit (tot i que se’ls trucava el dia abans per recordar la cita).

○ Amb l’afixació no proporcional d’algunes nacionalitats hi havia un llistat molt limitat per poder realitzar les entrevistes necessàries, 
especialment en el cas de xinesos i bolivians. Per solventar-ho es van buscar immigrants originaris d’aquests països a qui se’ls hi van 
realitzar l’entrevista d’enguany i la del 2005.

○ Entre alguns col·lectius, en concret pakistanesos i xinesos, s’ha detectat una certa desconfiança respecte a l’estudi i les qüestions 
plantejades. En el cas dels xinesos, algunes preguntes els hi semblaven poc correctes, ja que consideraven que eren aspectes molt 
privats.

○ Les preguntes sobre les perspectives i expectatives, tant laborals com econòmiques, i els conceptes esmentats a la pregunta 117 (dret a 
l’avortament, igualtat de gèneres, que un no creient pugui ser president, etc.)  presentaven una dificultat afegida de comprensió, al marge 
de l’idioma.
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La família d’origen
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Els entrevistats tenen pares de la seva nacionalitat que viuen majoritàriament al país d’origen

○ L’edat mitjana dels pares és de 62,3 anys i la de les mares 59,1, 
en tant que l’edat mitjana dels entrevistats és de 33,1 anys. Tot i 
que les mares són més joves, la majoria de progenitors té entre 56 i 
70 anys. Dels entrevistats, gairebé el 30% no té pare, per un 10,7% 
que no té mare.

○ Peruans, xinesos i equatorians són els que tenen una major 
proporció de pares més joves i pakistanesos els que tenen mares 
més joves.

○ Pràcticament la totalitat dels entrevistats té pares de la seva 
nacionalitat i en més del 85% dels casos viuen al país 
d’origen*. Els que més tenen els pares al país d’origen són els 
llatinoamericans, tret dels bolivians, i els pakistanesos. 

○ Dels que tenen pares vivint a l’estranger, marroquins i xinesos són 
els que més els tenen residint a Espanya, en tant que peruans o 
bolivians els tenen més a altres països, com a Argentina o els 
Estats Units. 

Edat dels pares

(*) Han contestat aquesta pregunta els que tenien al menys un dels pares
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Edat dels pares i de l’entrevistat

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)
Edat mitjana pare 62,3 61,2 64,1 61,6 64,7 63,8 64,8 62,6 61,2

- de 40 anys 0,3 4,2

41 a 55 anys 16,0 16,7 17,4 23,1 7,4 12,0 12,0 10,5 19,4

56 a 70 anys 43,9 16,7 43,5 19,2 40,7 44,0 28,0 26,3 58,1

+ de 70 anys 11,0 16,7 26,1 11,5 11,1 20,0 12,0 10,5 6,5

No té pare 28,8 45,8 13,0 46,2 40,7 24,0 48,0 52,6 16,1

Nacionalitat

Edat mitjana mare 59,1 58,0 60,7 59,3 61,0 62,6 61,4 60,3 57,6

- de 40 anys 1,1 4,2 4,3 3,8 4,0

41 a 55 anys 34,9 41,7 26,1 26,9 22,2 32,0 16,0 26,3 45,2

56 a 70 anys 45,0 25,0 47,8 34,6 37,0 40,0 56,0 42,1 51,6

+ de 70 anys 8,3 16,7 8,7 15,4 14,8 20,0 12,0 15,8

No té mare 10,7 12,5 13,0 19,2 25,9 8,0 12,0 15,8 3,2

Edat mitjana entrevistat 33,1 32,3 38,0 32,3 35,9 37,4 36,2 31,7 30,8

16 a 24 8,9 8,3 8,7 26,9 3,7 12,0 8,0 15,8 6,5

25 a 34 54,0 54,2 30,4 38,5 40,7 36,0 32,0 52,6 71,0

35 a 44 26,0 25,0 30,4 15,4 44,4 20,0 44,0 26,3 19,4

45 a 54 10,5 12,5 26,1 19,2 11,1 28,0 16,0 5,3 3,2

55 a 64 0,6 4,3 4,0
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99,7

0,3

98,3

1,4 0,3

Mateixa de l’entrevistat Espanyola Altres nacionalitats

Pare Mare

Nacionalitat dels pares

86,3

8,2 5,4

País origen de
l’entrevistat

A Espanya Altres

País de residència dels pares (n=185)*

(*) Un dels pares està viu

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=185) (n=21) (n=22) (n=22) (n=25) (n=24) (n=23) (n=17) (n=31)

Al país d’origen de l’entrevistat 86,3 85,7 77,3 77,3 84,0 87,5 87,0 76,5 90,3

A Espanya 8,2 9,5 18,2 22,7 8,0 8,7 5,9 6,5

Altres 5,4 4,8 4,5 8,0 12,5 4,3 17,6 3,2

(*) Un dels pares està viu

Nacionalitat

País de residència dels pares (n=185)*
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La majoria dels progenitors tenen estudis bàsics i desenvolupen tasques poc qualificades o, en el 
cas de les mares, són mestresses de casa.

○ La majoria dels progenitors tenen estudis bàsics, 39,5 els pares 
i 41,5 les mares. Un El 16,5% dels pares i el 24,5% de les mares
no té estudis i aproximadament una quarta part té estudis mitjans. 
El 17,5% dels pares té estudis universitaris i només el 7% de les 
mares en té.

○ En general, segons les diferents nacionalitats, les mares tenen un 
nivell educatiu inferior al dels pares, amb estudis universitaris 
pràcticament inexistents, excepte entre el col·lectiu que agrupa a la 
resta del món. 

○ Els progenitors de marroquins, bolivians i pakistanesos són els 
que tenen un menor nivell formatiu, en tant que hi ha més 
universitaris entre els dels pares (que no mares) de peruans i 
colombians. 

○ Els estudis mitjans que predominen són els finalitzats als 18 o als 
16 anys sense ser tècnics. En quant als estudis tècnics, els pares 
han estudiat més mecànica i electrònica i les mares ensenyament.

○ Dels pocs que han cursat estudis universitaris, la majoria dels 
pares es van decantar pels relacionats amb les ciències jurídiques, 
econòmiques i socials, les ciències de la salut (en especial 
medecina) i enginyeries. Les mares han estudiat més relacionats 
amb les ciències de la salut (infermeria i medecina) i ciències de 
l’educació (magisteri).

○ Respecte a l’activitat desenvolupada pels pares, en general, 
predominen les feines manuals poc qualificades. Les més 
esmentades han estat les tasques agrícoles i els treballadors de 
la construcció. Agrupant les diverses ocupacions per sector, les 
activitats agrícoles, ramaderes i pesca continuen sent les més 
citades, tot i que augmenten les referències al comerç, empresaris i 
autònoms, treballadors de la construcció i de la indústria.

○ Equatorians i pakistanesos tenen més pares que es dediquen a 
tasques agràries, els marroquins han esmentat més el comerç i la 
construcció i entre els xinesos més de la meitat treballa en la 
indústria. Els bolivians han esmentat per igual el treball al camp, la 
construcció i altres tasques manuals.

○ La majoria de les mares són mestresses de casa. Les 
professions més desenvolupades per les mares treballadores estan 
relacionades amb l’ensenyament, el comerç, professionals amb títol 
universitari* i la sanitat.

○ Xinesos i bolivians tenen mares treballadores més que la resta. Les 
feines que més destaquen són, en el cas dels xinesos el treball a la 
indústria i el comerç, els bolivians tenen mares que treballen més al 
comerç i a les activitats agrícoles. 

(*) Val a dir que, tot i que el nivell d’estudis de les mares és menor, la majoria de les que han cursat tant estudis mitjans com universitaris treballen en feines relacionades
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Nivell d’estudis dels pares

16,5
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23,5
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3,0

24,5

41,5

7,0

0,5

26,5

0 10 20 30 40 50

No té estudis

Estudis bàsics

Estudis mitjans

Estudis
universitaris

NS/NC

Pare Mare

Ciències jurídiques, econòmiques i socials 29,0
Ciències de la salut 24,2
Enginyeries 20,1
Ciències de l’educació 10,9
Ciències experimentals i matemàtiques 9,7
Carrera militar 6,0

Estudis universitaris del pare (n=35)

(*) Els estudis mitjans acabats als 16 i 18 anys són assimilables a la Secundària i el Batxillerat espanyols, sense oblidar les diferències entre els sistemes educatius. 
(**) Es tracta dels valors absoluts, donat el número de mares que tenen estudis universitaris, que fa que sigui més raonable tractar la informació de manera més 
qualitativa.

Ciències de la salut 6
Ciències de l’educació 3
Ciències jurídiques, econòmiques i socials 2
Ciències experimentals i matemàtiques 2
Enginyeries 1

Estudis universitaris de la mare (n=14) **

Estudis generals acabats als 18 anys 53,9
Estudis generals acabats als 16 anys 25,1
Tècnics (electrònica, mecànica) 9,6
Informàtica 5,3
Altres tècnics 0,9
Universitaris sense finalitzar 5,3

Estudis mitjans del pare (n=47)*

Estudis generals acabats als 18 anys 69,0
Ensenyament 17,4
Informàtica 10,6
Tècnics (secretariat, administratiu) 2,0
Infermeria 1,0

Estudis mitjans de la mare (n=53)*
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Quina activitat o professió desenvolupava 
el seu pare?

Activitats agrícoles, ramaderes i pesca 12,0
Treballadors qualificats en activitats agrícoles 10,5
Treballadors qualificats en altres activitats agràries 0,9
Pescadors i treballadors qualificats en activitats piscícoles 0,6

Comerç 11,4
Gerents d’empreses de comerç amb menys de deu assalariats 3,9
Dependents de comerç i similars 3,2
Gerents d’empreses de comerç sense assalariats 2,9
Caixers, taquillers que tracten directament amb el públic 0,8
Treballadors no qualificats del comerç 0,3
Empleats d’agències de viatges, telefonistes 0,3

Empresaris i autònoms 9,8
Gerents d’altres empreses sense assalariats 4,3
Directors d’empreses amb deu assalariats o més 3,8
Gerents d’altres empreses amb menys de deu assalariats 1,7

Construcció 9,8
Treballadors d’obres estructurals de la construcció 7,5
Encarregats d’obra i altres encarregats de la construcció 1,4
Peons de la construcció 0,5
Treballadors d’acabats de la construcció; pintors i similars 0,3

Treballadors indústria 8,4
Operadors de màquines fixes 3,7
Treballadors del tractament de la fusta i ebenistes, de les indústries tèxtils, la confecció, la pell, el cuir, el calçat i similars 2,7
Treballadors de la indústria de l’alimentació, les begudes i el tabac 1,4
Operadors d’instal·lacions industrials fixes i similars 0,6

Professionals amb titulació universitària 7,8
Professionals de l’organització d’empreses i professionals de les ciències socials i humanes, 2n i 3r cicle 2,0
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, enginyeries, 2n i 3r cicle universitari 2,0
Professionals del dret 1,7
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, enginyeries, 1r cicle universitari 1,4
Escriptors, artistes i altres professionals, 2n i 3r cicle universitari 0,3
Altres professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari 0,3

Sanitat 6,9
Professionals de les ciències naturals i la sanitat,  2n i 3r cicle universitari 6,6
Professionals de les ciències naturals i la sanitat, 1r cicle universitari 0,3

Professionals de suport d’operacions financeres i comercials (especialment, exportació-importació) 6,0

Militars, policia 5,5
Forces armades 2,9
Treballadors de serveis de protecció i seguretat 2,6

Conductors vehicles transport urbà o per carretera 4,0

Professional de l’ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari 3,7

Altres treballadors manuals 3,6
Mecànics precisió (artesans) en metalls, arts gràfiques, ceramistes, productes de vidre i artesans de la fusta, el tèxtil i el cuir 1,5
Mecànics i ajustadors de maquinària i equips elèctrics i electrònics 0,8
Altres treballadors no qualificats en altres serveis 0,5
Treballadors de les indústries extractives 0,3
Soldadors, planxistes, ferrers, fabricants d’eines i similars 0,3
Encarregats de la metal·lúrgia i caps de taller mecànic 0,2

Professionals de suport de gestió administrativa 3,4

Membres poder executiu i legislatiu, i directius administracions públiques, dirigents organitzacions d’interès social 1,4

Serveis personals / domèstic 1,1
Empleats domèstics, personal de neteja d’interior 0,8
Treballadors de serveis personals 0,2

Treballadors de serveis de restauració 0,9

Cap 0,9

No sap 2,6

No contesta 0,9
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Quina activitat o professió desenvolupava el seu pare? 
–Segons nacionalitat-

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)
Activitats agràries i ramaderes 12,0 20,8 8,7 15,4 22,2 12,0 8,0 21,1 6,5

Comerç 11,4 16,7 8,7 23,1 11,1 8,0 16,0 5,3 9,7

Empresaris i autònoms 9,8 4,2 7,4 8,0 8,0 16,1

Construcció 9,8 4,3 23,1 11,1 12,0 16,0 21,1 6,5

Treballadors indústria 8,4 52,2 4,0 8,0 5,3 9,7

Professionals amb titulació universitària 7,8 11,1 16,0 8,0 9,7

Sanitat 6,9 8,3 8,7 3,7 12,0 9,7
Professionals de suport d’operacions 
financeres i comercials 6,0 4,2 7,7 3,7 4,0 9,7

Militars, policia 5,5 3,7 4,0 4,0 9,7
Conductors vehicles transport urbà o per 
carretera 4,0 11,1 4,0 4,0 5,3 3,2

Ensenyament 3,7 3,8 3,7 4,0 12,0 5,3 3,2

Altres treballadors manuals 3,6 4,2 13,0 11,5 4,0 4,0 21,1
Professionals de suport de gestió 
administrativa 3,4 4,0 5,3 6,5

Membres poder executiu i legislatiu, i 
directius administracions públiques 1,4 7,4 4,0

Serveis personals / domèstic 1,1 4,2 4,3 3,7

Restauració 0,9 4,2 8,0

Cap 0,9 8,3 3,8

No sap 2,6 16,7 7,7 4,0 10,5

No contesta 0,9 8,3 3,8

Nacionalitat
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Quina activitat o professió desenvolupava 
la seva mare?

Mestressa de casa 51,0

Ensenyament 12,3
Professionals de l’ensenyament associats a titulacions de 1r cicle 7,1
Professionals de l’ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle 5,1

Comerç 7,1
Gerents d’empreses de comerç amb menys de deu assalariats 4,0
Caixers, taquillers i altres similars que tracten directament amb el públic 1,7
Dependents de comerç i similars 1,1
Treballadors no qualificats del comerç 0,2

Professionals amb titulació universitària 6,0
Escriptors, artistes i altres professionals, 2n i 3r cicle universitari 1,4
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, enginyeries, 2n i 3r cicle universitari 1,4
Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria 1,4
Altres tècnics i professionals de suport 1,4
Professionals del dret 0,3

Sanitat 4,3
Professionals de les ciències naturals i la sanitat,  2n i 3r cicle universitari 3,7
Professionals de les ciències naturals i la sanitat, 1r cicle universitari 0,6

Tasques administratives 3,5
Empleats de serveis comptables, financers... 3,5

Treballadors indústria 3,3
Treballadors del tractament de la fusta i ebenistes, de les indústries tèxtils, la confecció, la pell, el cuir, el calçat i similars 1,7
Operadors de màquines fixes 1,3
Treballadors de la indústria de l’alimentació, les begudes i el tabac 0,2

Serveis personals / domèstics 3,2
Empleats domèstics i resta de personal de neteja d’interior d’edificis 2,6
Treballadors de serveis personals 0,6

Empresaris i autònoms 2,3
Gerents d’altres empreses sense assalariats 1,4
Directors d’empreses amb deu assalariats o més 0,8

1,7

Restauració 1,4
Treballadors de serveis de restauració 1,4

Activitats agrícoles, ramaderes i pesca 1,1
Treballadors qualificats en activitats agrícoles 1,1

Soldadors, planxistes, ferrers, fabricants d’eines, etc 0,3

Cap 0,3

No contesta 2,3

Mecànics precisió (artesans) en metalls, arts gràfiques, ceramistes, productes de vidre i artesans de la fusta, el 
tèxtil i el cuir
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Quina activitat o professió desenvolupava la seva mare? 
–Segons nacionalitat-

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Mestressa de casa 51,0 87,5 43,5 88,5 70,4 64,0 72,0 42,1 29,0

Ensenyament 12,3 4,2 8,7 3,7 4,0 4,0 5,3 22,6

Comerç 7,1 13,0 3,8 7,4 4,0 8,0 21,1 6,5

Professionals amb titulació universitària 6,0 5,3 12,9

Sanitat 4,3 8,7 8,0 5,3 6,5

Tasques administratives 3,5 4,0 4,0 6,5

Treballadors indústria 3,3 21,7 4,0 5,3 3,2

Serveis personals / domèstics 3,2 11,1 8,0 8,0 5,3

Empresaris i autònoms 2,3 3,7 4,0 3,2

Mecànics precisió (artesans) 1,7 3,8 3,2

Restauració 1,4 3,2

Activitats agrícoles, ramaderes i pesca 1,1 4,3 4,0 10,5
Soldadors, planxistes, ferrers, fabricants 
d’eines, etc 0,3 3,8

Cap 0,3 4,2
No contesta 2,3 4,2 3,7 3,2

Nacionalitat
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Els entrevistats majoritàriament provenen de famílies extenses

○ Un 44,5% dels entrevistats té més de quatre germans, sent la 
mitjana de germans de 4,9*. Marroquins i equatorians formen part 
de famílies més extenses, donat que més de la meitat té set o més 
germans (en tenen 6,9 i 6,8 de mitjana). Els xinesos són els que 
menys germans tenen, amb un 43,5% d’entrevistats que formen 
part de famílies amb dos germans.

○ Un 4,6% dels entrevistats no té cap germà. Només hi ha fills únics 
entre els xinesos i alguns entrevistats de la resta del món, nascuts a 
Argentina i Rússia.

○ En relació a l’edat, marroquins i pakistanesos són els que tenen 
germans més joves i els colombians els que en tenen més amb més 
de 40 anys.

○ A l’hora de preguntar pel lloc que ocupa l’entrevistat entre els seus 
germans, gairebé un 30% són primogènits, especialment entre els 
xinesos i en menor mesura entre pakistanesos i marroquins.

(*) Es preguntava “Quant germans  té incloent-se vostè? (també els que hagin mort)”.  La resta de preguntes relatives als germans es feien només pels vius

Quants germans té incloent-se
vostè? – Mitjana segons nacionalitat-

4,9

6,9

6,8

5,4

5,1

4,8

4,6

2,8

4,1

Total

Marroquina (n=26)

Equatoriana  (n=27)

Boliviana (n=19)

Colombiana (n=25)

Pakistanesa (n=24)

Peruana (n=25)

Xinesa (n=23)

Resta del món (n=31)
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Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)
Primer/a 29,5 41,7 69,6 34,6 18,5 24,0 28,0 10,5 29,0

Segon/a 21,5 20,8 17,4 7,7 11,1 36,0 20,0 21,1 25,8

Tercer/a 14,3 16,7 4,3 11,5 29,6 20,0 12,0 15,8 9,7

Quart/a 12,6 4,2 4,3 11,5 7,4 8,0 4,0 36,8 16,1

Cinquè/na 7,5 12,5 7,7 7,4 8,0 20,0 6,5

Sisè/na 4,6 4,2 11,5 7,4 8,0 5,3 3,2

Setena posició o més 5,1 11,5 18,5 4,0 8,0 10,5

No té germans/es 4,6 4,3 9,7

No contesta 0,3 3,8

Nacionalitat

Quants germans té vostè?

(*) Té algun germà viu

Quina posició ocupa 
entre els seus germans? 

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)
Mitjana de germans 4,9 4,8 2,8 6,9 6,8 4,6 5,1 5,4 4,1

No té germans 4,6 4,3 9,7

Dos germans 13,4 4,2 43,5 7,4 12,0 16,0 5,3 16,1

Tres germans 21,3 20,8 30,4 11,5 3,7 20,0 20,0 15,8 29,0

Quatre germans 16,3 29,2 17,4 11,5 11,1 24,0 16,0 10,5 16,1

Cinc germans 11,5 8,3 7,7 22,2 20,0 12,0 31,6 6,5

Sis germans 9,7 20,8 4,3 11,5 3,7 8,0 12,0 15,8 9,7

Set germans 6,9 12,5 23,1 18,5 8,0 8,0 5,3

Vuit germans 2,9 4,2 7,7 11,1 4,0

Nou germans 2,6 7,7 4,0 5,3 3,2

Deu o més germans 10,9 19,2 22,2 4,0 12,0 10,5 9,7

Nacionalitat

Quina edat tenen els seus 
germans?*

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=193) (n=23) (n=22) (n=25) (n=26) (n=25) (n=25) (n=19) (n=28)

Fins a 20 anys 10,1 18,1 7,3 22,9 5,5 4,6 5,0 10,3 9,5

21 a 40 anys 65,8 62,7 61,0 50,7 56,2 58,6 42,6 74,4 81,1

A partir de 41 anys 24,2 19,3 31,7 26,4 38,3 36,8 52,5 15,4 9,5

Nacionalitat
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La majoria dels entrevistats té germans amb estudis mitjans. Destaquen les feines relacionades 
amb el comerç, generalment com a petits propietaris o dependents.

○ La majoria dels germans dels entrevistats té estudis mitjans 
(43,2%), un 27,7% té estudis bàsics i un 25,1% ha cursat estudis 
universitaris. Un 3,5% declara que els seus germans no tenen 
estudis.

○ Els estudis mitjans més esmentats són aquells que sense ser 
tècnics els han finalitzat als 16 o als 18 anys, que podria ser 
l’equivalent a la ESO i Batxillerat d’aquí. Pel que fa als estudis 
universitaris, els més citats són els relacionats amb les ciències 
jurídiques, econòmiques i socials (especialment dret i economia), 
enginyeries, ciències de la salut i de l’educació. Un 5,1% dels 
germans amb estudis mitjans té estudis universitaris inacabats.

○ Igual que amb el nivell d’estudis dels pares, marroquins i 
pakistanesos són els que tenen germans amb un nivell més baix, el 
70,7% dels germans dels xinesos tenen estudis secundaris i entre
peruans, colombians i la resta del món n’hi ha més que tenen 
germans amb estudis universitaris.

○ Comparant el nivell d’estudis de l’entrevistat i el dels seus germans, 
en el cas de pakistanesos, marroquins i els entrevistats de la resta 
del món la formació de l’enquestat és palesament més alta. En 
canvi, entre els equatorians passa el contrari i a la resta de 
nacionalitats són força similars.

○ Com a activitat professional dels germans, el comerç és el més 
esmentat, seguit de professions que requereixen titulació
universitària.  En menor mesura també han citat els serveis 
personals o domèstics, feines en tasques administratives, 
ensenyament, restauració o la construcció. 

○ Cal dir que el 17,9% dels entrevistats diu que algun dels seus 
germans és mestressa de casa i un 11,8% estudiant.

○ A l’hora d’observar les diferències segons nacionalitat, cal anar amb 
compte amb pakistanesos i marroquins, donat que un 36,1% i un 
38,9% dels entrevistats diu que algun dels seus germans és 
mestressa de casa. És a dir, són els col·lectius on és més freqüent 
que la dona no treballi fora de casa.

○ Els germans dels entrevistats d’origen xinès treballen 
majoritàriament a la indústria i al comerç. Bolivians, equatorians i 
peruans tenen més germans que la resta treballant en serveis 
personal o domèstics. 

○ La majoria té els germans vivint al país d’origen. Els que tenen 
més germans vivint a Espanya són equatorians, marroquins i 
peruans. Els pakistanesos són els que en tenen més a altres 
països de la Unió Europea, colombians i peruans  als Estats 
Units i els bolivians a Argentina.

○ Dels que tenen germans a Espanya, la majoria els tenen a 
Barcelona.
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3,5

27,7

43,2

25,1

0,5

0 10 20 30 40 50

No té estudis

Estudis bàsics

Estudis mitjans

Estudis
universitaris

NS/NC

Em podria dir quin nivell d’estudis tenen els seus 
germans (n=193)*

–Múltiple-

Ciències jurídiques, econòmiques i socials 31,5

Enginyeries 18,6

Ciències de la salut 12,0

Ciències de l’educació 12,0

Ciències experimentals i matemàtiques 8,2

Ciències humanes i socials 7,2

Màster sense especificar 5,1

Carrera militar 4,5

No sap 0,9

Estudis universitaris dels germans (n=85)

(*) Té algun germà viu. Els percentatges estan calculats sobre el total de respostes i no sobre els casos: de les 200 entrevistes hi ha un total de 814 germans. Els 
percentatges estan calculats sobre aquests 814.

(**) Els estudis mitjans acabats als 16 i 18 anys són assimilables a la Secundària i el Batxillerat espanyols, sense oblidar les diferències entre els sistemes 
educatius. 

Estudis generals acabats als 18 anys 56,1

Estudis generals acabats als 16 anys 26,2

Altres tècnics 3,3

Tècnics (electrònica, mecànica) 3,0

Ensenyament 2,0

Tècnics (secretariat, administratiu) 1,9

Infermeria 1,3

Informàtica 0,8

Universitaris sense finalitzar 5,1

No sap 0,4

Estudis mitjans dels germans (n=132)**
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Nivell d’estudis dels germans segons nacionalitat –(n=193). Múltiple-*

Germans Entrevistat

Pakistanesos

21,7

47,0

24,1

7,28,3

25,0

45,8

20,8

No té estudis Estudis bàsics Estudis mitjans Estudis
universitaris

Xinesos

2,4 4,9

70,7

19,5

2,4

21,7

56,5

21,7

No té estudis Estudis
bàsics

Estudis
mitjans

Estudis
universitaris

NS/NC

M arroquins

10,4

59,0

23,6

3,5 3,5
7,7

42,3

11,5

38,5

No té estudis Estudis
bàsics

Estudis
mitjans

Estudis
universitaris

NS/NC

Equatorians

33,6

46,1

20,318,5

74,1

7,4

Estudis bàsics Estudis mitjans Estudis universitaris

Peruans

11,5

56,3

32,2

16,0

56,0

28,0

Estudis bàsics Estudis mitjans Estudis universitaris

Colombians

2,0

26,7

39,6
31,7

16,0

44,0
40,0

No té estudis Estudis bàsics Estudis mitjans Estudis
universitaris

Boliv ians

3,8

33,3
42,3

20,5

5,3

21,1

52,6

21,1

No té estudis Estudis bàsics Estudis mitjans Estudis
universitaris

Resta de l món

1,1

15,8

47,4

35,8
41,9

58,1

No té estudis Estudis bàsics Estudis mitjans Estudis
universitaris

(*) Té algun germà viu. Els percentatges estan calculats sobre el total de respostes i no sobre els casos: de les 200 entrevistes hi ha un total de 814 germans. Els 
percentatges estan calculats sobre aquests 814.
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Comerç 11,8
Gerents d’empreses de comerç amb menys de deu assalariats 6,6
Dependents de comerç i similars 3,8
Treballadors no qualificats del comerç 1,0
Caixers, taquillers que tracten directament amb el públic 0,3
Gerents d’empreses de comerç sense assalariats 0,1

Professionals amb titulació universitària 7,1
Professionals del dret 2,0
Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria 1,5
Professionals de l’organització d’empreses i professionals de les ciències socials i humanes, 2n i 3r cicle 1,3
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, enginyeries, 1r cicle universitari 0,9
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, enginyeries, 2n i 3r cicle universitari 0,8
Escriptors, artistes i altres professionals, 2n i 3r cicle universitari 0,6
Altres professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari 0,1

Serveis personals / domèstics 5,5
Empleats domèstics, personal de neteja d’interior 3,2
Treballadors de serveis personals 2,2
Conserges d’edificis, netejavidres i vigilants 0,1

Tasques administratives 5,3
Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a la producció i el transport 3,6
Empleats d’agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el públic 0,6
Operadors de màquines d'oficina 0,4
Auxiliars administratius amb tasques d’atenció al públic 0,4
Professionals de suport de gestió administrativa 0,2
Auxiliars administratius sense tasques d’atenció al públic 0,1

Ensenyament 5,1
Professionals de l’ensenyament associats a titulacions de 2n i 3r cicle 2,8
Professionals de l’ensenyament associats a titulacions de 1r cicle 2,3

Restauració 4,7
Treballadors de serveis de restauració 3,9
Gerents d’hoteleria i restauració amb menys de 10 assalariats 0,8

Construcció 4,5
Treballadors d’obres estructurals de la construcció 2,2
Treballadors d’acabats de la construcció; pintors i similars 1,1
Peons de la construcció 0,6
Encarregats d’obra i altres encarregats de la construcció 0,6

Quina activitat o professió desenvolupen els seus germans? -(n=193). Múltiple*-

(*) Té algun germà. Els percentatges estan calculats sobre el total de respostes i no sobre els casos: de les 200 entrevistes hi ha un total de 814 germans. Els 
percentatges estan calculats sobre aquests 814.

Altres treballadors manuals 3,6
Mecànics precisió (artesans) en metalls, arts gràfiques, ceramistes, productes de vidre i artesans de la fusta, el tèxtil i el cuir 1,0
Altres treballadors no qualificats en altres serveis 0,9
Mecànics i ajustadors de maquinària i equips elèctrics i electrònics 0,6
Soldadors, planxistes, ferrers, fabricants d’eines i similars 0,6
Encarregats de la metal·lúrgia i caps de taller mecànic 0,4
Peons de la mineria 0,2

Conductors vehicles transport urbà o per carretera 3,3
Sanitat 3,1

Professionals de les ciències naturals i la sanitat,  2n i 3r cicle universitari 2,1
Professionals de les ciències naturals i la sanitat, 1r cicle universitari 0,7
Tècnics en ciències naturals i en sanitat 0,2

Activitats agràries, ramaderes i pesca 2,7
Treballadors qualificats en activitats agrícoles 1,6
Treballadors qualificats en activitats ramaderes 0,3
Peons agraris i pesquers 0,3
Treballadors qualificats en altres activitats agràries 0,2
Pescadors i treballadors qualificats en activitats piscícoles 0,2

Treballadors indústria 2,7
Operadors de màquines fixes 1,8
Treballadors del tractament de la fusta i ebenistes, de les indústries tèxtils, la confecció, la pell, el cuir, el calçat i similars 0,7
Treballadors de la indústria de l’alimentació, les begudes i el tabac 0,2
Encarregats d’operadors de màquines fixes 0,1

Empresaris i autònoms (excepte comerç i hoteleria) 2,4
Gerents d’altres empreses amb menys de deu assalariats 2,0
Directors d’empreses amb deu assalariats o més 0,3
Gerents d’altres empreses sense assalariats 0,2

Mestressa de casa 17,9
Estudiant 11,8
Altres 3,9

Treballadors de serveis de protecció i seguretat 2,0
Forces armades 1,1
Altres tècnics i professionals de suport 0,6
Membres poder executiu i legislatiu, i directius administracions públiques, dirigents organitzacions d’interès social 0,1
Professionals de suport d’operacions financeres i comercials 0,1

Cap 3,4
No sap 1,1
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Quina activitat o professió desenvolupen els seus germans?* 
–Múltiple. Segons nacionalitat-

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=193) (n=23) (n=22) (n=25) (n=26) (n=25) (n=25) (n=19) (n=28)

Comerç 11,8 14,5 17,1 9,0 9,4 11,5 22,8 14,1 10,5

Professionals amb titulació universitària 7,1 7,3 1,4 3,1 9,2 10,9 3,8 11,6

Serveis personals / domèstics 5,5 3,5 11,7 10,3 4,0 14,1 2,1

Tasques administritatives 5,3 1,2 9,8 2,1 3,1 4,6 5,9 1,3 8,4

Ensenyament 5,1 2,4 9,8 1,4 3,1 4,6 2,0 3,8 8,4

Restauració 4,7 2,4 7,3 2,8 5,5 4,6 1,0 1,3 6,3

Construcció 4,5 7,2 4,9 5,5 4,6 5,0 7,7 3,2

Altres treballadors manuals 3,6 1,2 1,4 5,5 3,4 2,0 5,1 4,2
Conductors vehicles transport urbà o per 
carretera 3,3 1,2 1,4 6,2 5,7 3,8 3,2

Sanitat 3,1 2,4 2,4 0,7 3,1 3,4 7,9 1,3 3,2

Treballadors indústria 2,7 31,7 2,8 1,6 3,4 4,0 3,8 1,1

Activitats agràries, ramaderes i pesca 2,7 1,2 2,4 2,8 7,0 5,7 6,4

Empresaris i autònoms 2,4 2,4 4,9 1,6 3,4 3,0 2,6 3,2

Mestressa de casa 17,9 36,1 38,9 19,5 5,7 12,9 9,0 13,7

Estudiant 11,8 19,3 4,9 14,6 3,9 9,2 7,9 16,7 14,7

Altres 3,9 2,4 2,1 6,2 8,0 5,9 3,2

Cap 3,4 6,0 2,4 6,9 3,1 2,3 4,0 3,8 2,1

No sap 1,1 3,5 0,8 1,0 1,3 1,1

Nacionalitat

(*) Té algun germà viu. Els percentatges estan calculats sobre el total de respostes i no sobre els casos: de les 200 entrevistes hi ha un total de 814 germans. Els percentatges 
estan calculats sobre aquests 814.
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A quin país viuen els seus germans?* 
–Múltiple. Segons nacionalitat-

(*) Té algun germà viu. Els percentatges estan calculats sobre el total de respostes i no sobre els casos: de les 200 entrevistes hi ha un total de 814 germans. Els percentatges estan 
calculats sobre aquests 814.

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=193) (n=23) (n=22) (n=25) (n=26) (n=25) (n=25) (n=19) (n=28)

Al país d’origen de l’entrevistat 74,2 71,1 73,2 63,9 69,5 66,7 77,2 62,8 83,2

Barcelona 15,0 16,9 17,1 18,8 19,5 23,0 9,9 20,5 9,5

Resta d'Espanya 3,4 2,4 5,6 6,3 1,1 2,0 3,2

Altres 7,5 12,0 7,3 11,8 4,7 9,2 10,9 16,7 4,2

Nacionalitat
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Habitatge en el moment d’emigrar
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La mitjana de l’unitat de convivència al país d’origen és de 4,9 persones. La majoria vivia o amb els 
pares i germans o amb la parella i fills. Més del 80% considera que vivia en un àmbit urbà

○ Als entrevistats se’ls va demanar per com era la darrera llar on 
vivien just abans d’emigrar, tant en relació a la unitat de convivència 
com a les característiques de l’habitatge. Pel que fa a les persones 
amb les que vivia, la mitjana de persones a la llar és de 4,9. 
Entre marroquins i pakistanesos les llars són força més grans, 
8,2 i 7,7 persones respectivament, i les més petites les xineses, 
amb 3,3 residents de mitjana.

○ En quant a les relacions amb les persones amb les que vivia al país 
d’origen, el 61,9% ho feia amb els pares, un 55,3% amb els 
germans, vora el 30% amb la parella i la mateixa proporció amb 
els fills. Un 12,9% diu que vivia amb altres familiars, un 6,6% amb 
els avis i un 5,4% amb persones sense parentiu.

○ Vivien majoritàriament amb els pares i germans pakistanesos, 
marroquins, i en menor mesura, peruans i colombians. En el 
cas dels xinesos, la majoria vivien amb la parella i els fills.

○ D’altra banda, destaca en el cas de bolivians i peruans la proporció
de persones que vivien amb fills, molt superior als que diuen que ho 
feien amb la parella, reflectint l’existència de llars monoparentals.

○ La majoria dels entrevistats considera que el municipi o ciutat 
on vivia està més en un àmbit urbà (83%) que no pas rural 
(16,5%). Més del 40% dels pakistanesos diuen que provenen d’un 
àmbit rural, igual que el 26,3% dels bolivians. Més del 90% de 
colombians i marroquins provenen, segons diuen, d’un entorn urbà.
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Total

Marroquina (n=26)

Pakistanesa (n=24)

Boliviana (n=19)

Equatoriana  (n=27)

Peruana (n=25)

Colombiana (n=25)

Xinesa (n=23)

Resta del món (n=31)

I quines relacions de parentiu hi té?* (n=196)
-Multiresposta-
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(*) Vivia amb algú al país d’origen

Mitjana de persones a la llar segons nacionalitat*
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Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Mitjana d’habitants a la llar 4,9 7,7 3,3 8,2 5,8 4,6 4,1 5,9 3,8

Una 4,6 4,0 9,7

Dues 7,2 3,8 3,7 8,0 12,9

Tres 23,2 4,2 69,6 14,8 16,0 32,0 31,6 25,8

Quatre 17,7 4,2 26,1 3,8 18,5 32,0 16,0 10,5 19,4

Cinc 15,0 20,8 4,3 11,5 18,5 32,0 28,0 15,8 9,7

Entre 6 i 10 28,7 54,2 65,4 37,0 20,0 12,0 36,8 22,6

Més de 10 3,7 16,7 15,4 7,4 5,3

Total
Nacionalitat

I quines relacions de parentiu hi té o tenia amb aquestes persones?* -Multiresposta-

Quantes persones vivien a la seva llar?

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=196) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=24) (n=19) (n=28)

Parella 31,1 25,0 69,6 3,8 55,6 24,0 33,3 47,4 21,4

Fills 30,9 16,7 69,6 3,8 51,9 40,0 37,5 63,2 17,9

Pares 61,9 95,8 30,4 88,5 40,7 68,0 62,5 47,4 64,3

Avis 6,6 25,0 4,3 7,7 4,0 8,3 7,1

Germans 55,3 83,3 26,1 92,3 44,4 64,0 45,8 42,1 53,6

Altres familiars 12,9 8,3 7,7 29,6 8,0 8,3 21,1 10,7

Altres persones sense parentiu 5,4 4,2 4,2 5,3 10,7

Total
Nacionalitat

(*) Vivia amb algú al país d’origen
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83,0

96,0

92,3

88,0

85,2

73,9

73,7

58,3

83,9

16,5

4,0

7,7

12,0

14,8

17,4

26,3

41,7

16,1

0,5

8,7

Total

Colombiana (n=25)

Marroquina (n=26)

Peruana (n=25)

Equatoriana  (n=27)

Xinesa (n=23)

Boliviana (n=19)

Pakistanesa (n=24)

Resta del món (n=31)

Àmbit urbà Àmbit rural NS / NC

Vostè diria que el municipi / ciutat on vivia es troba en un àmbit rural o urbà? 
-Segons nacionalitat-
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○ L’altre aspecte sobre el que es demanà va ser per les 
característiques de l’habitatge. La mitjana de metres quadrats de 
l’habitatge d’origen és de 101,5 metres quadrats. Val a dir, que 
un 45,8% esmenta que la seva llar feia més de 120 metres.

○ Les cases més grans en relació amb la superfície són les de 
peruans i pakistanesos i les més petites les dels xinesos.

○ La mitjana de peces a la llar del país d’origen és de 8,1*.
Aproximadament un de cada dos entrevistats diu que la seva llar 
tenia entre 6 i 10 peces. El 18,4% diu que vivia en un habitatge de 
més de 10 peces i un 15,1% en un de 5. 

○ Els que vivien a cases amb més peces eren pakistanesos (12,1) i 
peruans (8,9). Els marroquins, tot i que la mitjana de peces és la 
segona més gran, tenen valors molt extrems que fan que pugi 
aquest promig. Els que vivien a llars més petites són els xinesos.

○ Tot i que les llars d’origen pakistaneses i marroquines són de les 
més grans, tant en metres com en peces, també cal dir que hi viuen 
més persones de mitjana. En el cas de les peruanes en canvi, tot i
ser les segones més grans en metres quadrats tenen menys peces i 
hi vivien menys persones.

La majoria d’entrevistats vivien a cases aïllades, de propietat amb una mitjana de 8,1 peces i 101,5 
metres quadrats

(*) Per peça es va definir qualsevol espai de la llar, inclosos menjador, cuina i lavabos. 

○ La majoria d’entrevistats vivia en una casa aïllada (63,2%), un 
24,7% vivia a un pis , el 6% a una construcció rudimentària i el 4,6% 
a una casa adossada. De fet, per nacionalitats, la casa aïllada és la 
més freqüent, excepte entre els xinesos, que residien 
majoritàriament en pisos. A destacar el 15,8% de bolivians que 
diuen que el seu habitatge era una construcció rudimentària, 
tipus barraca.

○ El règim de tinença d’aquest habitatge en la majoria dels casos 
era de propietat (80,3%), per un 16% que diu que vivia de lloguer. 
L’1,7% diu que es l’habitatge li havien deixat o cedit i un 2% 
esmenta altres opcions. 

○ Majoritàriament els entrevistats de totes les nacionalitats vivien en 
un habitatge propietat de la unitat familiar, tot i que entre colombians 
i equatorians n’hi ha més que vivien de lloguer.
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Quants metres quadrats 
té la llar on vivia?

I quantes peces?

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Mitjana d’habitants a la llar 4,9 7,7 3,3 8,2 5,8 4,6 4,1 5,9 3,8

Mitjana de metros quadrats 101,5 124,5 85,7 110,0 105,4 120,8 98,7 110,0 94,0

20 o menys 1,4 3,2

Entre 21 i 40 4,3 9,7

Entre 41 i 60 9,4 8,7 7,7 11,1 4,0 16,0 15,8 9,7

Entre 61 i 80 9,1 39,1 7,7 7,4 4,0 8,0 9,7

Entre 81 i 100 16,3 8,3 30,4 7,7 18,5 4,0 24,0 19,4

Entre 100 i 120 10,0 8,3 8,7 23,1 14,8 8,0 8,0 15,8 6,5

Més de 120 45,8 75,0 13,0 46,2 44,4 76,0 36,0 47,4 41,9

No sap 3,7 8,3 7,7 3,7 4,0 8,0 21,1

Nacionalitat
Total

Mitjana de peces de la llar 8,1 12,1 4,8 10,4 8,9 8,9 8,3 7,8 7,1

Una 1,4 3,2

Dues 1,7 4,0 3,2

Tres 3,4 4,3 5,3 6,5

Quatre 7,1 4,2 39,1 3,8 3,7 4,0 10,5 6,5

Cinc 15,1 4,2 34,8 19,2 14,8 4,0 12,0 15,8 16,1

Entre 6 i 10 52,5 45,8 21,7 57,7 63,0 72,0 60,0 52,6 48,4

Més de 10 18,4 45,8 15,4 18,5 20,0 24,0 15,8 16,1

No sap 0,3 3,8
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La residència on vivia, quin tipus d’habitatge és?

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Casa adossada 4,6 3,7 4,0 8,0 5,3 6,5

Casa aïllada 63,2 87,5 17,4 73,1 77,8 92,0 72,0 68,4 51,6

Pis 24,7 8,3 82,6 19,2 11,1 20,0 10,5 32,3

Construcció rudimentària 6,0 4,2 7,7 7,4 4,0 15,8 6,5

Altres 2,9 6,5

Total
Nacionalitat

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Propietat 80,3 91,7 91,3 88,5 77,8 84,0 72,0 78,9 77,4

Lloguer 16,0 8,3 8,7 11,5 22,2 12,0 24,0 15,8 16,1

Cedida / Deixada 1,7 4,0 3,2

Altres 2,0 4,0 5,3 3,2

Total
Nacionalitat

I es tracta d’una propietat familiar o pagaven lloguer?
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Pràcticament la totalitat d’entrevistats diuen que tenien electricitat, televisió i aigua corrent a la llar 
d’origen

○ En relació als equipaments, més del 95% dels entrevistats diu 
que disposaven d’aigua corrent, electricitat i televisió a la llar.
Menys usuals però també àmpliament majoritaris són el telèfon 
(80,4%) i el gas (77,7%). 

○ Quan es pregunta per noves tecnologies, la tinença és força 
menor. Així, antena parabòlica o cable diu que en n’hi havia al 
53,7% de les llars i ordinador i internet, al 43,5% i 31,8% 
respectivament. 

○ Electricitat, televisió i aigua corrent, són equipaments usuals a les 
llars del país d’origen de tots els entrevistats, tot i que entre els 
marroquins, un 11,8% no tenia aigua corrent. 

○ En el cas del telèfon, bolivians i marroquins són els que menys 
reconeixen disposar-ne a la darrera llar al seu país i marroquins els 
que tenien menys gas.

○ En relació a les noves tecnologies, hi ha una diferència 
considerable entre nacionalitats. D’antena parabòlica en tenien 
més xinesos i colombians. Ordinador i internet, amb diferència, són 
majoritaris només entre els xinesos. Segons aquests resultats, 
doncs, els xinesos viurien a cases més petites però més 
modernes.

○ A l’altre extrem, bolivians i marroquins són els que vivien a llars 
amb menys equipaments tecnològics.
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Sí No

Digui’m si disposava dels següents equipaments i serveis a la llar on vivia abans d’emigrar:
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Digui’m si disposava dels següents equipaments i serveis a la llar on vivia abans d’emigrar:

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Sí 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 100,0 100,0 100,0
No 0,3 4,0

Sí 97,1 91,7 100,0 96,2 100,0 96,0 100,0 94,7 96,8
No 2,9 8,3 3,8 4,0 5,3 3,2

Sí 96,0 91,7 100,0 88,5 96,3 96,0 100,0 94,7 96,8
No 4,0 8,3 11,5 3,7 4,0 5,3 3,2

Sí 80,4 75,0 100,0 69,2 74,1 84,0 96,0 47,4 83,9
No 19,6 25,0 30,8 25,9 16,0 4,0 52,6 16,1

Sí 77,7 66,7 87,0 53,8 70,4 72,0 84,0 84,2 83,9
No 22,3 33,3 13,0 46,2 29,6 28,0 16,0 15,8 16,1

Sí 53,7 33,3 95,7 46,2 48,1 48,0 72,0 36,8 54,8
No 46,3 66,7 4,3 53,8 51,9 52,0 28,0 63,2 45,2

Sí 43,5 33,3 82,6 7,7 22,2 44,0 48,0 26,3 54,8
No 56,5 66,7 17,4 92,3 77,8 56,0 52,0 73,7 45,2

Sí 31,8 29,2 82,6 7,7 7,4 40,0 36,0 10,5 38,7
No 68,2 70,8 17,4 92,3 92,6 60,0 64,0 89,5 61,3

Electricitat

Total
Nacionalitat

Aigua corrent

Gas

Televisió

Telèfon

Ordinador

Internet

Antena parabòlica / Cable
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Nivell d’estudis
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La mitjana d’edat de finalització dels estudis dels entrevistats és de 22,4 anys.

○ La mitjana d’edat de finalització d’estudis és de 22,4 anys*. Un 
33,3% diu que va deixar d’estudiar després dels 25. Gairebé el 30% 
entre els 17 i els 20 anys i un 24,4% entre els 21 i els 24. Un 6,5% 
diu que va deixar d’estudiar entre els 14 i els 16 anys i el 5,4% amb 
13 anys o menys. L’1,4% no va estudiar.

○ Colombians i els entrevistats de la resta del món** són els que 
tenen una mitjana d’edat més alta a l’hora de deixar d’estudiar, 
25,5 i 24,9. Aproximadament la meitat d’aquests col·lectius va 
deixar d’estudiar després dels 25, en tant que entre peruans i 
bolivians, la franja majoritària és la dels que van deixar-ho entre els 
21 i els 24.

○ A l’altre extrem, els marroquins són els que la tenen més baixa 
(17,7 anys). De fet, un 7,7% no va estudiar, el 23,1% va deixar 
d’estudiar abans dels 14 anys i un 15,4% entre els 14 i els 16 anys. 
Entre bolivians i pakistanesos van deixar d’estudiar abans que la 
resta, amb més entrevistats que no van estudiar o que van deixar 
d’estudiar amb menys de 14 anys. 

○ Els entrevistats xinesos i equatorians en la seva majoria van deixar 
d’estudiar entre els 17 i els 20 anys.

Mitjana:
22,4

Fins a quina edat va estudiar?

(*) La mitjana d’edat de finalització està calculada sobre els que van estudiar
(**) Els que van deixar d’estudiar més tard dins aquest col·lectiu són de Rússia, Ucraïna, Argentina, Xile, Camerun, Brasil i Uruguai.
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Fins a quina edat va estudiar?

(*) La mitjana d’edat de finalització està calculada sobre els que van estudiar

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Edat finalització estudis (mitjana)* 22,4 18,5 18,4 17,7 20,0 21,0 25,5 20,2 24,9

No va estudiar 1,4 8,3 7,7 5,3

Fins als 13 anys 5,4 12,5 8,7 23,1 7,4 4,0 15,8

Entre 14 i 16 anys 6,5 16,7 13,0 15,4 14,8 8,0 4,0 5,3

Entre 17 i 20 anys 28,8 33,3 52,2 23,1 44,4 32,0 24,0 15,8 22,6

Entre 21 i 24 anys 24,4 20,8 21,7 23,1 14,8 48,0 20,0 47,4 22,6

25 i més anys 33,3 8,3 7,7 18,5 12,0 48,0 10,5 54,8

NS 0,2 4,3

Total
Nacionalitat
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La majoria dels entrevistats té estudis mitjans acabats als 18 anys

○ Quan es demana als entrevistats que defineixin el seu nivell 
d’estudis, la majoria d’entrevistats diu que té estudis mitjans 
(49,2%), un 36,9 estudis universitaris, el 12,5% estudis bàsics i un 
1,4% que no ha estudiat.

○ Els que no van estudiar són pakistanesos, marroquins o 
bolivians. La majoria va ser per manca de recursos econòmics i un 
va esmentar la llunyania de l’escola. D’aquests, només un ha après 
a llegir i escriure, de manera autodidacta*.

○ Els que tenen un nivell d’estudis més baix són els marroquins, 
el 42,3% té estudis bàsics, i en menor mesura, pakistanesos, 
bolivians i xinesos.

○ Entre colombians i els entrevistats de la resta del món és on hi 
ha més que tenen estudis universitaris.

○ Cal dir que un 16,4% dels que tenen estudis mitjans, té estudis 
universitaris sense finalitzar, especialment entre la resta del món, 
equatorians, marroquins i peruans.

○ Entre els que tenen estudis mitjans, la majoria ha cursat estudis 
fins als 18 anys i un 9,9% els ha finalitzat als 15 o 16, que es 
correspondria a l’ensenyament general previ a la universitat, com el 
cas d’ESO i Batxillerat aquí. Dels que tenen estudis mitjans 
tècnics destaquen els que en tenen alguns relacionats amb 
l’electrònica o la mecànica (15,8%), tot i que han esmentat, entre 
d’altres: secretariat i administratiu, infermeria, informàtica, modista,  
perruqueria, etc. 

○ Dels que tenen estudis universitaris, un 42,6% ha estudiat 
quelcom relacionat amb les ciències jurídiques, econòmiques i 
socials, en major part economia o dret. Gairebé el 20% ha fet 
alguna enginyeria, un 12,3% alguna llicenciatura de ciències de la 
salut (medecina sobretot). Aproximadament el 10% ha estudiat 
alguna d’humanitats o bé relacionada amb les ciències de 
l’educació (magisteri, pedagogia...). Un 3,9% ha realitzat estudis de 
ciències experimentals i matemàtiques i un 0,7% la carrera militar. 

○ Segons el temps d’arribada, els que han vingut més recentment a 
viure a Barcelona, es tracta de persones més formades, amb un 
nivell superior d’estudis i una mitjana d’edat de finalització dels 
mateixos més alta.

○ Pel que fa a l’homologació dels estudis universitaris, tot i que 
posteriorment en parlarem quan toquem el tema de la situació legal, 
apuntar que només el 20,1% dels que tenen estudis 
universitaris han homologat el seu títol.

(*) Cal destacar el caire qualitatiu d’aquesta informació, donat que només 5 entrevistats han dit no haver anat a l’escola.
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Nivell d’estudis de l’entrevistat

1,4

12,5

49,2

36,9

0 10 20 30 40 50

No té estudis

Estudis bàsics

Estudis mitjans

Estudis
universitaris

Manca de recursos econòmics 4

Llunyania escola 1

Sap llegir i escriure 1

No sap llegir i escriure 4

Sense estudis (n=5)*

(*) Es tracta dels valors absoluts, donat el número d’entrevistats sense estudis, que li confereix un caire qualitatiu a la informació
(**) Els estudis mitjans acabats als 16 i 18 anys són assimilables a la Secundària i el Batxillerat espanyols, sense oblidar les diferències entre els sistemes educatius. 

Estudis generals acabats als 18 anys 42,2

Tècnics (electrònica, mecànica) 15,8

Estudis generals acabats als 16 anys 9,9

Estudis generals altres tècnics 6,9

Tècnics (secretariat, administratiu) 5,9

Infermeria 2,4

Informàtica 0,6

Universitaris sense finalitzar 16,4

Estudis mitjans de l'entrevistat (n=101)**

Ciències jurídiques, econòmiques i 
socials 42,6

Enginyeries 19,5

Ciències de la salut 12,3

Ciències humanes i socials 10,8

Ciències de l’educació 10,2
Ciències experimentals i 
matemàtiques 3,9

Carrera militar 0,7

Estudis universitaris de l'entrevistat (n=55)
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Nivell d’estudis de l’entrevistat
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Ha homologat el seu títol universitari? –Té estudis universitaris (n=55)-

20,1

34,1

26,3

15,6

3,9

Sí No No, però ho
intentaré en el

futur

No, però ho he
intentat

El títol és
espanyol

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=55) (n=5) (n=5) (n=3) (n=2) (n=7) (n=11) (n=4) (n=18)

Sí 20,1 20,0 20,0 14,3 27,3 22,2

No 34,1 40,0 80,0 100,0 71,4 27,3 50,0 27,8

No, però ho intentaré en el futur 26,3 40,0 100,0 18,2 25,0 27,8

No, però ho he intentat 15,6 14,3 27,3 25,0 16,7

El títol és espanyol 3,9 5,6

Total
Nacionalitat
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La majoria va anar abans de la universitat a escoles públiques, mixtes i laiques. Una quarta part ha 
cursat algun tipus d’estudis a Espanya

○ La majoria d’entrevistats va anar a més d’una escola abans d’anar a 
la universitat. Per nacionalitats, la mitjana d’escoles a les que han 
anat sembla estar relacionada amb l’edat que van deixar d’estudiar. 
Els que van canviar d’escola són els colombians i els que menys els 
pakistanesos i els marroquins.

○ En relació al tipus d’escola a la que han anat abans de la 
universitat, la majoria ho han fet a escoles públiques, mixtes i 
laiques.

○ Un 73,2% dels entrevistats diu que va anar a una escola pública, 
per un 26,7% que diu que era privada. Els colombians i peruans són 
els que més han anat a escoles privades, el 46,7% i el 35% 
respectivament.

○ Respecte als companys de classe, el 82,2% ha anat a escoles 
mixtes, els que més els marroquins i xinesos. Pel que fa als 
pakistanesos, més de la meitat dels entrevistats (56,1%) va anar a 
una escola on només hi havia persones del seu sexe.

○ Un 70,8% dels entrevistats va anar a escoles laiques, el 90,4% en el 
cas dels xinesos. Bolivians (53,7%) i colombians (45,3%) són els 
que han anat més a escoles religioses.

○ Pràcticament la totalitat d’entrevistats ha cursat estudis al seu 
país d’origen, un 25,6% també ho ha fet a Espanya i un 5,1% a 
altres països*. Hi ha algun entrevistat del Marroc, Equador i Perú
que no van arribar a cursar estudis al seu país, degut a l’edat 
d’emigració.

○ Colombians i els entrevistats de la resta del món són els que han 
estudiat més a Espanya. En relació a estudis cursats a altres 
països, la majoria ho han fet a països del seu entorn o bé a la Unió
Europea o els Estats Units.

(*) Aquesta pregunta és multiresposta, per aquest motiu, si es sumen els diversos percentatges el resultat és més gran que 100.
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Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=195) (n=22) (n=23) (n=24) (n=27) (n=25) (n=25) (n=18) (n=31)

Mitjana d’escoles a les que ha anat 
abans de la universitat 2,4 1,9 2,3 2,0 2,3 2,4 3,1 2,3 2,5

Pública 73,2 92,7 90,4 100,0 74,2 65,0 53,3 80,5 69,7

Privada 26,7 4,9 9,6 25,8 35,0 46,7 19,5 30,3

No sap 0,1 2,4

Mixta 82,2 43,9 94,2 95,9 75,8 70,0 72,0 80,5 89,5

Només nens o nenes 17,8 56,1 5,8 4,1 24,2 30,0 28,0 19,5 10,5

Laica 70,8 63,4 90,4 85,7 87,1 68,3 54,7 46,3 68,4

Religiosa 28,8 29,3 9,6 14,3 12,9 31,7 45,3 53,7 31,6

No sap 0,4 7,3

Total
Nacionalitat

82,2

17,8

Mixta Només nens / nenes

70,8

28,8

0,4

Laica Religiosa NS / NC

73,2

26,7

0,1

Pública Privada NS / NC

L’escola a la que va anar abans de la universitat era... 
–Han anat a l’escola (n=195)-
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A quins països ha cursat algun tipus d’estudis? –Multiresposta*-

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=195) (n=22) (n=23) (n=24) (n=27) (n=25) (n=25) (n=18) (n=31)

País d’origen de l’entrevistat 98,8 100,0 100,0 95,8 96,3 96,0 100,0 100,0 100,0

Espanya 25,6 9,1 8,7 16,7 7,4 24,0 36,0 5,6 38,7

Altres 5,1 8,3 20,0 12,0 11,1 3,2

Nacionalitat

Marroquins Alemanya, Argèlia

Peruans Cuba, Argentina, Guatemala, França 

Colombians Cuba, Estats Units, Suïssa

Bolivians Argentina

Resta del món Estats Units

Altres països on han cursat estudis (n=16)

(*) Aquesta pregunta és multiresposta, per aquest motiu, si es sumen els diversos percentatges el resultat és més gran que 100.
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Vida laboral
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La majoria ja havia treballat al país d’origen

○ Un terç dels entrevistats va començar a treballar entre els 16 i 
els 18 anys i gairebé el 30% ho va fer entre els 19 i 24. Un 22,2% 
inicià la seva vida laboral abans dels 16 anys, un 8,5% va 
començar després dels 25 i un 6,8% no havia treballat abans de 
marxar del seu país d’origen.

○ Bolivians, peruans i equatorians són els que van començar a 
treballar més joves al país d’origen. Si es fa una comparativa 
amb la mitjana d’edat a la que van deixar d’estudiar (i amb la 
proporció dels que van plegar més joves d’estudiar), es pot afirmar 
que una part d’aquests col·lectius treballava i estudiava a l’hora.

○ En el cas dels xinesos, tots s’han iniciat a treballar a partir dels 16 
anys. Cal destacar que en el cas de pakistanesos i marroquins 
aproximadament un terç no havia treballat al seu país d’origen, 
donat que van marxar més joves.

○ Dels entrevistats, un 26,4% van tenir com a primera feina una 
ocupació relacionada amb el comerç (dependent o ajudant de 
dependent). A continuació destaquen altres treballs manuals 
(11,5%), treballadors en la indústria (9,7%), tasques administratives 
(com auxiliar; 9,2%).

○ Un 15,9% va tenir com a primera feina una relacionada amb els 
seus estudis universitaris: un 8,1% com a professional amb titulació, 
un 2,7% en la sanitat i un 2,1% en ensenyament.

○ La construcció, els serveis domèstics i personals, les activitats 
agràries, ramaderes i pesca, la restauració o com a conductors han 
estat altres feines esmentades.

○ Segons la nacionalitat, la majoria van començar a treballar a 
comerços, en especial els pakistanesos i colombians. L’excepció
són els xinesos, a meitat dels quals va començar a treballar a la 
indústria. 

○ Entre equatorians i colombians també han estat força esmentades 
les tasques administratives com a primera feina i entre els bolivians 
els serveis domèstics i personals. 
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22,2

33,6

28,6

8,5 6,8

0,2

Abans dels 16
anys

Entre 16 i 18
anys

Entre 19 i 24
anys

25 i més anys No havia
treballat mai

NS

A quina edat va començar a treballar

Mitjana:
18,3

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)
Mitjana d’edat a la que va començar a 
treballar * 18,3 18,7 19,9 17,2 16,6 16,5 19,3 15,6 19,2

Abans dels 16 anys 22,2 20,8 30,8 37,0 40,0 24,0 42,1 12,9

Entre 16 i 18 anys 33,6 12,5 56,5 19,2 33,3 28,0 36,0 21,1 38,7

Entre 19 i 24 anys 28,6 20,8 21,7 11,5 22,2 24,0 20,0 21,1 38,7

25 i més anys 8,5 8,3 8,7 7,7 3,7 4,0 20,0 5,3 9,7

No havia treballat mai 6,8 37,5 8,7 30,8 3,7 4,0 10,5

NS 0,2 4,3

Nacionalitat

(*) La mitjana d’edat a la que va començar a treballar està calculada sobre els que havien treballat al país d’origen
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Quina va ser la seva primera feina?
-Havia treballat al país d’origen (n=176)-

Comerç 26,4
Dependents de comerç i similars 17,1
Treballadors no qualificats del comerç 7,4
Caixers, taquillers que tracten directament amb el públic 1,9

Altres treballadors manuals 11,5
Altres treballadors no qualificats en altres serveis 5,9
Mecànics i ajustadors de maquinària i equips elèctrics i electrònics 2,5
Soldadors, planxistes, ferrers, fabricants d'eines i similars 2,2
Mecànics precisió (artesans) en metalls, arts gràfiques, ceramistes, productes de vidre i artesans de la fusta, el tèxtil i el cuir 1,0

Treballadors indústria 9,7
Treballadors del tractament de la fusta i ebenistes, de les indústries tèxtils, la confecció, la pell, el cuir, el calçat i similars 3,3
Operadors de màquines fixes 2,7
Operadors d'instal·lacions industrials fixes i similars 1,5
Encarregats d'operadors de màquines fixes 1,5
Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac 0,3
Peons de les indústries manufactureres 0,3

Tasques administratives 9,2
Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic 2,8
Professionals de suport de gestió administrativa 2,1
Altres tècnics i professionals de suport 1,9
Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a la producció i el transport 1,9
Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el públic 0,3
Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 0,3

Professionals amb titulació universitària 8,1
Professionals de l'organització d'empreses i professionals de les ciències socials i humanes, 2n i 3r cicle universitari 3,4
Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria 2,5
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, enginyeries, 1r cicle universitari 1,5
Escriptors, artistes i altres professionals, 2n i 3r cicle universitari 0,6

Construcció 7,1
Peons de la construcció 3,7
Treballadors d'acabats de la construcció; pintors i similars 2,8
Treballadors d'obres estructurals de la construcció 0,6

Serveis personals / domèstics 6,5
Empleats domèstics, personal de neteja d'interior 4,4
Treballadors de serveis personals 2,1

Activitats agràries, ramaderes i pesca 5,8
Peons agraris i pesquers 3,7
Pescadors i treballadors qualificats en activitats piscícoles 1,2
Treballadors qualificats en activitats agrícoles 0,6
Operadors de maquinària agrícola i d'equips pesants mòbils, i mariners 0,3

Restauració 3,4
Treballadors de serveis de restauració 3,4

Sanitat 2,7
Professionals de les ciències naturals i la sanitat,  2n i 3r cicle universitari 2,4
Professionals de les ciències naturals i la sanitat, 1r cicle universitari 0,3

Ensenyament 2,1
Professionals de l'ensenyament, 2n i 3r cicle universitari 1,8
Professionals de l'ensenyament, 1r cicle universitari 0,3

Altres 7,2
Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera 5,0
Professionals de suport d'operacions financeres i comercials 2,2

No sap 0,3
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Quina va ser la seva primera feina?
–Segons nacionalitat. Havia treballat al país d’origen (n=176)-

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=176) (n=15) (n=20) (n=18) (n=26) (n=24) (n=25) (n=17) (n=31)

Comerç 26,4 33,3 20,0 22,2 23,1 20,8 28,0 23,5 29,0

Altres treballadors manuals 11,5 13,3 5,6 7,7 20,8 8,0 17,6 12,9

Treballadors indústria 9,7 6,7 50,0 22,2 7,7 8,0 11,8 6,5

Tasques administratives 9,2 6,7 23,1 8,3 16,0 5,9 6,5

Professionals amb titulació universitària 8,1 16,7 8,0 12,9

Construcció 7,1 20,0 5,0 11,1 7,7 4,2 4,0 5,9 6,5

Serveis personals / domèstics 6,5 15,4 12,5 4,0 23,5 3,2

Activitats agràries, ramaderes i pesca 5,8 13,3 5,0 16,7 15,4 3,2

Restauració 3,4 6,7 5,0 11,1 4,0 5,9 3,2

Sanitat 2,7 10,0 4,2 4,0 3,2

Ensenyament 2,1 5,0 4,0 3,2

Altres 7,2 5,6 12,5 12,0 5,9 9,7

No sap 0,3 5,6

Nacionalitat
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El comerç era l’activitat que més entrevistats desenvolupaven abans d’emigrar. La mitjana 
d’ingressos mensuals en aquell moment era de 431,3 euros.

○ Respecte a la feina que tenien abans d’emigrar, el comerç
continua com a activitat predominant, un 22,8% dels 
entrevistats hi treballava. Cal dir, però que un 5,8% era propietari 
de l’establiment.

○ Un 15,8% tenia una feina relacionada amb una titulació
universitària: professionals (6,8%), sanitat (5,3%) i ensenyament 
(3,7%). La majoria de feines amb titulació estan relacionades amb 
les enginyeries, la sanitat i l’educació en tant que les carreres 
universitàries que més havien cursat els entrevistats són de la 
brancs de les ciències jurídiques, econòmiques i socials.

○ A continuació, el més esmentat ha estat la construcció (7,4%), 
tasques administratives (7,1%), restauració (5,3%), treballadors en 
la indústria (4,8%). Per sota d’aquests valors hi ha activitats com els 
serveis personals i domèstics, els empresaris i autònoms, activitats 
agràries, altres treballadors manuals, altres tècnics de suport, 
conductors de vehicles o professionals de suport d’operacions 
financeres.

○ Un 3,7% eren mestresses de casa (el 8,5% de les dones 
entrevistades que havien treballat alguna vegada) i un 6,8% estava 
estudiant. Un 5% dels entrevistats no estava treballant.

○ Les tasques relacionades amb el comerç continuen sent les més 
desenvolupades als diversos països d’origen, tret d’entre els 
xinesos i els colombians. Els xinesos treballaven més en la 
restauració i els colombians, el que més feien abans d’emigrar era 
estudiar o treballar com a professional de la seva titulació.

○ Per generacions, les tasques agrícoles, ocupació principal dels 
pares, representen un tipus de feina molt reduït en el cas dels 
fills, tot i que entre pakistanesos i marroquins encara són força 
importants. Entre els xinesos, malgrat que continua sent important, 
el treball en la indústria, passa al tercer lloc en el cas dels fills, 
darrera de la restauració i el comerç.

○ La mitjana d’ingressos mensuals al país d’origen és de 431,3 
euros*. Els que més cobraven eren els de nacionalitat xinesa i els 
que menys bolivians i marroquins, que ronden els 200 euros. 

○ A l’entorn del 30% d’equatorians i bolivians cobraven menys de 100 
euros al mes.

(*) Cal tenir molta cura amb aquesta pregunta. El temps d’arribada també és un factor important, especialment en el cas de marroquins. Val a dir que els bolivians són els que menys 
temps fa que resideixen a la nostra ciutat, i malgrat tot, són els que tenien uns ingressos més minsos. Caldria tenir en compte quin és el nivell d’ingressos necessaris per viure sense 
problemes al país d’origen corresponent. 
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Comerç 22,8
Dependents de comerç i similars 14,4
Gerents d'empreses de comerç amb menys de deu assalariats 4,6
Caixers, taquillers que tracten directament amb el públic 1,9
Gerents d'empreses de comerç sense assalariats 1,2
Treballadors no qualificats del comerç 0,6

Construcció 7,4
Treballadors d'acabats de la construcció; pintors i similars 5,8
Treballadors d'obres estructurals de la construcció 0,9
Peons de la construcció 0,6

Tasques administratives 7,1
Professionals de suport de gestió administrativa 4,3
Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a la producció i el transport 1,3
Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic 0,9
Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 0,6

Professionals amb titulació universitària 6,8
Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria 3,4
Professionals de l'organització d'empreses i professionals de les ciències socials i humanes, 2n i 3r cicle universitari 1,5
Escriptors, artistes i altres professionals, 2n i 3r cicle universitari 0,6
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, enginyeries, 1r cicle universitari 0,6
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques, enginyeries, 2n i 3r cicle universitari 0,3
Professionals del dret 0,3

Restauració 5,3
Treballadors de serveis de restauració 5,0
Gerents d'hoteleria i restauració amb menys de 10 assalariats 0,3

Sanitat 5,3
Tècnics en ciències naturals i en sanitat 2,5
Professionals de les ciències naturals i la sanitat,  2n i 3r cicle universitari 2,1
Professionals de les ciències naturals i la sanitat, 1r cicle universitari 0,6

Treballadors indústria 4,8
Treballadors del tractament de la fusta i ebenistes, de les indústries tèxtils, la confecció, la pell, el cuir, el calçat i similars 2,8
Operadors de màquines fixes 1,1
Encarregats d'operadors de màquines fixes 0,6
Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac 0,3

Ensenyament 3,7
Professionals de l'ensenyament, 2n i 3r cicle universitari 3,4
Professionals de l'ensenyament, 1r cicle universitari 0,3

Serveis personals / domèstics 3,3
Empleats domèstics, personal de neteja d'interior 3,0
Treballadors de serveis personals 0,3

Empresaris i autònoms (escepte comerç i hoteleria) 2,8
Gerents d'altres empreses sense assalariats 1,5
Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats 0,9
Directors d'empreses amb deu assalariats o més 0,3

Activitats agràries, ramaderes i pesca 2,1
Peons agraris i pesquers 1,5
Pescadors i treballadors qualificats en activitats piscícoles 0,6

Altres treballadors manuals 2,2
Soldadors, planxistes, ferrers, fabricants d'eines i similars 0,9
Mecànics i ajustadors de maquinària i equips elèctrics i electrònics 0,6
Altres treballadors no qualificats en altres serveis 0,3
Mecànics precisió (artesans) en metalls, arts gràfiques, ceramistes, productes de vidre i artesans de la fusta, el tèxtil i el cuir 0,3

Mestressa de casa 3,7

Estudiant 6,8

Altres 11,2
Altres tècnics i professionals de suport 4,3
Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera 4,1
Professionals de suport d'operacions financeres i comercials 2,8

Cap 5,0

En el moment d’emigrar, quina activitat desenvolupava?
-Havia treballat al país d’origen (n=176)-
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En el moment d’emigrar, quina activitat desenvolupava?
–Segons nacionalitat. Havia treballat al país d’origen (n=176)-

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=176) (n=15) (n=20) (n=18) (n=26) (n=24) (n=25) (n=17) (n=31)

Comerç 22,8 40,0 25,0 33,3 19,2 29,2 8,0 17,6 22,6

Construcció 7,4 13,3 5,0 11,1 3,8 4,0 5,9 9,7

Tasques administratives 7,1 6,7 10,0 5,6 7,7 12,5 8,0 6,5

Professionals amb titulació universitària 6,8 3,8 4,2 16,0 9,7

Restauració 5,3 30,0 5,6 4,0 6,5

Sanitat 5,3 5,0 8,3 8,0 11,8 6,5

Treballadors indústria 4,8 15,0 5,6 15,4 4,2 8,0 5,9

Ensenyament 3,7 8,0 6,5

Serveis personals / domèstics 3,3 10,0 5,6 4,2 4,0 5,9 3,2

Empresaris i autònoms 2,8 3,8 4,0 5,9 3,2

Altres treballadors manuals 2,2 6,7 5,6 3,8 4,2 4,0 5,9

Activitats agràries, ramaderes i pesca 2,1 20,0 11,1 3,8

Mestressa de casa 3,7 11,5 5,9 3,2

Estudiant 6,8 6,7 11,1 7,7 12,5 20,0 11,8 3,2

Altres 11,2 6,7 5,6 19,2 16,7 4,0 23,5 9,7

Cap 5,0 4,2 9,7

Nacionalitat
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Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)
Mitjana del nivell d’ingressos mensuals 431,3 254,1 514,3 207,3 492,7 364,8 375,5 198,8 484,8

Menys de 100 12,8 13,3 10,0 11,1 30,8 8,3 12,0 29,4 6,5

De 100 a 250 euros 31,6 20,0 15,0 44,4 23,1 45,8 24,0 23,5 35,5

De 251 a 500 euros 17,0 13,3 30,0 11,1 19,2 16,7 20,0 11,8 16,1

De 501 a 1000 euros 11,5 6,7 30,0 5,6 3,8 8,3 16,0 11,8 12,9

Més de 1000 euros 3,4 5,0 3,8 8,3 4,0 3,2

Sense ingressos 8,7 13,3 5,6 3,8 12,5 16,0 5,9 9,7

NS / NC 15,0 33,3 10,0 22,2 15,4 8,0 17,6 16,1

Nacionalitat

12,8

31,6

17,0

11,5

3,4

8,7

15,0

Menys de
100

De 100 a 250
euros

De 251 a 500
euros

De 501 a
1000 euros

Més de 1000
euros

Sense
ingressos

NS / NC

I em podria dir quin era el seu nivell d’ingressos mensuals? (en euros)

Mitjana:
431,3

(*) La mitjana del nivell d’ingressos mensuals està calculada sobre els entrevistats que en tenien.

*
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Religió i associacionisme
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Tot i que la majoria es considera creient, ha minvat la freqüència amb que assisteixen als serveis 
religiosos. La majoria no formava part de cap associació al país d’origen. 

○ Un 83,2% dels entrevistats es considera creient des del punt de 
vista religiós, per un 16,8% que no ho és. Amb excepció dels 
xinesos, segons les diverses nacionalitats es consideren 
majoritàriament creients.

○ Quan es pregunta per la religió que professen els entrevistats 
s’aprecia clarament que està determinada per l’origen. 
Globalment, més de la meitat dels que es consideren creients es 
declaren catòlics i un 21,5% diu que és musulmà. Un 5,1% es 
declara evangelista, el 4,1% protestant, un 3,8% ortodox, un 2,6% 
budista, el 2,1% mormó i un 0,3% vitalista. Un 3,8% diu que és 
creient però de cap religió.

○ Els entrevistats llatinoamericans són majoritàriament catòlics, 
els que més els equatorians (el 83,3% ho és). La totalitat de 
pakistanesos i marroquins creients són musulmans i, entre els 
pocs xinesos creients, la majoria són budistes.

○ Quan es pregunta per la freqüència d’assistència als serveis 
religiosos, hi ha una clara tendència a anar-hi menys des de 
que van arribar a Barcelona. D’un 50,1% que diu que al país 
d’origen hi assistia al menys una o algunes vegades per setmana, 
ha passat a un 32% dels entrevistats que hi van amb aquesta 
freqüència (amb un 37,1% que diu no anar-hi mai).

○ Són més practicants els musulmans, tant al país d’origen com 
actualment. Entre els catòlics, al país d’origen hi anaven més els 
bolivians, però actualment, els que mantenen més aquest hàbit són 
els equatorians, seguits dels bolivians. S’haurà de veure el que 
passarà amb els darrers quan portin més temps a Barcelona.

○ En relació a les entitats i associacions, la majoria d’entrevistats no 
en formava part de cap al seu país d’origen. 

○ Un 30,8% dels entrevistats diu que pertanyia a una associació o 
entitat esportiva, per un 69,2% que no. Els que més, els 
entrevistats de la resta del món i els bolivians.

○ Poc més d’una quarta part pertanyia a una associació cultural.
Més de la meitat dels xinesos i gairebé el 30% dels de la resta del 
món i els equatorians en formaven part d’una.

○ Un 18,9% diu que estaven a alguna entitat religiosa, 
especialment els equatorians, bolivians i peruans. El 10,6% 
pertanyia a una associació veïnal, destacant els xinesos i els 
bolivians.

○ Amb un nivell d’associació per sota del 10%, hi ha les sindicals 
i politiques. Un 56,5% dels xinesos integraven alguna sindical i el 
24% dels colombians alguna de política.

○ També amb aquest darrer nivell associatiu, han esmentat alguna 
d’altre tipus. La majoria són associacions civils (d’orientació al 
jovent, integració família, lluita de malalties cròniques...), ONG’s
(Creu Roja, etc.), cooperatives, etc.
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57,0

21,5

5,1 4,1 3,8 3,5 2,6 2,1 0,3

Catòlic Musulmà Evangelista Protestant Creient de
cap religió

Ortodox Budista Mormó Vitalista

De quina religió? 
-Creient (n=166)-

Des del punt de vista religiós es considera 
creient o no creient?

83,2

16,8

Creient

No creient

10,7

39,4

7,3

13,5
8,9

20,0

0,3

6,5

25,5

6,2
10,4

14,0

37,1

0,3

Cada dia Una o algunes
vegades per setmana

Alguna vegada
quinzenalment

Alguna vegada
mensualment

Amb menys
freqüència

Mai No sap

País origen Actualment

Amb quina freqüència assisteix als serveis religiosos?
-Creient (n=166)-
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(*) És considera creient

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Creient 83,2 95,8 30,4 92,3 88,9 92,0 88,0 94,7 80,6

No creient 16,8 4,2 69,6 7,7 11,1 8,0 12,0 5,3 19,4

(n=166) (n=23) (n=7) (n=24) (n=24) (n=23) (n=22) (n=18) (n=25)

Catòlic 57,0 14,3 83,3 78,3 77,3 77,8 60,0
Musulmà 21,5 100,0 100,0 12,0
Evangelista 5,1 14,3 8,3 4,5 22,2 4,0
Protestant 4,1 14,3 4,5 8,0
Ortodox 3,5 8,0
Budista 2,6 42,9 4,0
Mormó 2,1 8,3 8,7
Vitalista 0,3 4,5
Creient però de cap religió 3,8 14,3 13,0 9,1 4,0

Cada dia 10,7 43,5 14,3 33,3 4,5 5,6 8,0
Una o algunes vegades per 
setmana 39,4 56,5 14,3 29,2 58,3 47,8 36,4 61,1 28,0

Alguna vegada quinzenalment 7,3 14,3 12,5 17,4 9,1 16,7 4,0
Alguna vegada mensualment 13,5 12,5 8,3 8,7 13,6 11,1 20,0
Amb menys freqüència 8,9 28,6 8,3 8,3 4,3 4,5 5,6 12,0
Mai 20,0 14,3 16,7 12,5 21,7 31,8 28,0
No sap 0,3 14,3

Cada dia 6,5 30,4 14,3 25,0 4,0
Una o algunes vegades per 
setmana 25,5 43,5 14,3 25,0 29,2 21,7 18,2 22,2 24,0

Alguna vegada quinzenalment 6,2 8,7 12,5 4,3 22,2 4,0
Alguna vegada mensualment 10,4 8,3 25,0 13,0 4,5 11,1 8,0
Amb menys freqüència 14,0 8,7 28,6 12,5 16,7 13,0 31,8 5,6 12,0
Mai 37,1 8,7 28,6 29,2 16,7 47,8 45,5 38,9 48,0
No sap 0,3 14,3

Amb quina freqüència 
assistia als oficis religiosos 
al seu país d’origen?*

I en l’actualitat?*

Nacionalitat

Des del punt de vista 
religiós es considera 
creient o no creient?

De quina religió? *
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30,8

26,5

18,9

10,6

9,2

9,2

8,6

69,2

72,7

80,5

88,6

90,2

90,2

90,8

Esportiva

Cultural

Religiosa

Veïnal

Altre tipus

Sindical

Política

Sí No NS / NC

Al seu país d’origen, pertanyia a alguna associació:

Associació civil de joves, orientació 
al jovent 2

Cooperativa de treball 2

ONG 2

Associació civil per a la integració 
familiar 1

Creu Roja 1

Associació de lluita contra les 
malalties cròniques 1

Pares de família a l'escola 1

Mormons 1

Associació de Residents 
d'Andabomba a Huoncayo 1

Associació d'estudiants 1

Similar a la Creu Roja 1

Associació cal·ligràfica 1

Altres associacions (n=15)*

(*) Es tracta dels valors absoluts, donat número de casos
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Al seu país d’origen, pertanyia a alguna associació:
-Segons nacionalitat -

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Sí 30,8 25,0 30,4 30,8 18,5 24,0 16,0 36,8 38,7
No 69,2 75,0 69,6 69,2 81,5 76,0 84,0 63,2 61,3

Sí 26,5 12,5 52,2 23,1 29,6 20,0 16,0 15,8 29,0
No 72,7 79,2 43,5 76,9 70,4 80,0 84,0 84,2 71,0
NS / NC 0,8 8,3 4,3

Sí 18,9 16,7 4,3 19,2 29,6 24,0 16,0 26,3 16,1
No 80,5 75,0 95,7 80,8 70,4 76,0 84,0 73,7 83,9
NS / NC 0,6 8,3

Sí 10,6 12,5 34,8 11,5 18,5 16,0 16,0 31,6
No 88,6 79,2 60,9 88,5 81,5 84,0 84,0 68,4 100,0
NS / NC 0,8 8,3 4,3

Sí 9,2 4,2 4,3 3,7 20,0 8,0 5,3 12,9
No 90,2 87,5 95,7 100,0 96,3 80,0 92,0 94,7 87,1
NS / NC 0,6 8,3

Sí 9,2 4,2 56,5 3,8 14,8 8,0 8,0 10,5 3,2
No 90,2 87,5 43,5 96,2 85,2 92,0 92,0 89,5 96,8
NS / NC 0,6 8,3

Sí 8,6 12,5 11,5 7,4 8,0 24,0 10,5 6,5
No 90,8 79,2 100,0 88,5 92,6 92,0 76,0 89,5 93,5
NS / NC 0,6 8,3

Sindical

Política

Altre tipus

Esportiva

Cultural

Veïnal

Religiosa

Total
Nacionalitat
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La pràctica esportiva és l’activitat que més entrevistats preferien fer en el temps lliure al país 
d’origen

○ Quan es pegunta per l’activitat preferida en el temps lliure al país 
d’origen, el més esmentat pels entrevistats està relacionat amb 
l’activitat física: practicar un esport/gimnàs (49,9%) o 
passejar/excursions (10%). Considerats conjuntament, bolivians, 
equatorians i pakistanesos són els que més els han citat (per sobre 
del 70% dels entrevistats).

○ Altres entrevistats han destacat més que l’activitat, la 
companyia: estar amb els amics (19%), amb la família (2%) i les 
relacions socials. També importants són activitats que es 
desenvolupen, usualment, a casa com llegir (14,6%), escoltar 
música (9,9%) o veure la televisió (8,5%).

○ Un altre tipus d’activitats són aquelles que impliquen anar a un 
espai concret per realitzar-la, com el cinema (12%), ballar 
(10,5%), el teatre (2,9%), el billar (2%), sortir de copes o anar de 
compres.

○ També han esmentat activitats creatives com tocar un instrument 
musical (4,3%), les manualitats (2,6%), cantar (2%) o actuar (1,7%). 

○ Altres que també han mencionat els entrevistats són cosir (3,2%), 
viatjar (2,1%), els idiomes, els jocs de taula o estudiar.

○ Dins de l’apartat d’altres hi ha activitats citades per menys de l’1% 
dels entrevistats, que entre elles: internet, pintar, disciplines 
orientals, escacs, descansar, la fotografia o el ballet.

○ Estar amb els amics ho han dit més els pakistanesos i els 
marroquins i amb la família els bolivians. Llegir, anar al cinema i 
ballar els han mencionat més els colombians. Els equatorians 
destaquen escoltar música.

○ De veure la televisió en parlen més pakistanesos i xinesos. Aquests 
darrers també han citat més, amb diferència, viatjar.

○ Els xinesos són els que més han dit que no feien res en concret. Ho 
afirma un 21,7% dels entrevistats d’aquesta nacionalitat.
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Quines són les activitats que més li agradava fer en el seu temps lliure al seu país d’origen?
49,9

19,0

14,6

12,0

10,5

10,0

9,9

8,5

4,3

3,2

2,9

2,6

2,1

2,0

2,0

2,0

1,7

1,7

1,4

1,4

1,4

1,2

10,6

1,8

0 10 20 30 40 50

Esport / Gimnàs

Estar amb els amics

Llegir

Cinema

Ballar

Passejar / Excursions

Escoltar música

TV

Tocar un instrument musical

Cosir

Teatre

Manualitats

Viatjar

Estar amb la família

Billar

Cantar

Actuar

Idiomes

Jocs de taula

Sortir de copes

Anar de compres

Estudiar

Altres

Cap
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Quines són les activitats que més li agradava fer en el seu temps lliure al seu país d’origen?* –Multiresposta-

(*) Es consideren les activitats que representen més del 2% de les respostes

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Esport / Gimnàs 49,9 45,8 17,4 38,5 66,7 56,0 44,0 68,4 48,4

Estar amb els amics 19,0 29,2 4,3 26,9 8,0 8,0 10,5 29,0

Llegir 14,6 8,3 8,7 11,5 3,7 8,0 32,0 10,5 19,4

Cinema 12,0 4,2 13,0 3,8 20,0 24,0 5,3 16,1

Ballar 10,5 8,7 3,8 11,1 8,0 20,0 5,3 12,9

Passejar / Excursions 10,0 25,0 4,3 19,2 7,4 12,0 12,0 15,8 6,5

Escoltar música 9,9 4,2 8,7 3,8 22,2 8,0 4,0 5,3 9,7

TV 8,5 25,0 21,7 19,2 7,4 12,0 4,0 5,3 3,2

Tocar un instrument musical 4,3 4,3 3,7 8,0 6,5

Cosir 3,2 3,8 7,4 4,0 3,2

Teatre 2,9 6,5

Manualitats 2,6 7,4 3,2

Viatjar 2,1 26,1 8,0

Estar amb la família 2,0 7,4 4,0 10,5

Billar 2,0 4,0 5,3 3,2

Cantar 2,0 4,3 4,0 3,2

Nacionalitat
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Situació política i social al país d’origen
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La majoria creu que estava ben informat del que passava al seu país; ho feien sobretot, a través de la 
televisió

○ La televisió és el mitjà de comunicació pel que més 
entrevistats, el 82,2%, s’informaven del que passava al seu país 
d’origen. Gairebé la meitat ha esmentat la premsa, el 28,9% la 
ràdio, un 19% mitjançant internet i un 4,4% per altres mitjans.

○ Per nacionalitat, la televisió s’imposa com a mitjà d’informació
preferit. La premsa destaca entre peruans, xinesos, colombians i
equatorians. Colombians i bolivians són els que més han citat la 
ràdio i peruans i colombians han fet el mateix amb internet.

○ Els entrevistats colombians, tot i no ser els que més mencionen els 
diferents mitjans, es caracteritzen per estar entre els que més han 
citat tots. Cal recordar que es tracta del col·lectiu amb un nivell 
formatiu més alt, fet que acostuma a incidir en l’interès per 
mantenir-se informat.

○ Respecte el que passava al seu país, el 61,1% considera que 
estava ben (44,7%) o molt ben informat (16,4%), per  un 17,8% 
que pensa que estava mal (10%) o molt mal informat (7,8%). Un 
18% creu que no estava ni bé ni mal informat del que passava.

○ En el cas de pakistanesos, xinesos, equatorians, peruans i 
bolivians, la distribució per nacionalitat és similar a la global. Una 
majoria considera que estava ben informada, seguida pels que 
pensen que no estaven ni bé ni mal informats. 

○ Entre els colombians hi ha un 28% que creu que estava molt ben 
informat, però un 32% considera que no estava ni bé ni mal 
informat. En el cas dels marroquins, són els que es declaren 
pitjor informats amb diferència.
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82,2

48,0

28,9

19,0

4,4
0,3

Televisió Premsa Ràdio Internet Altres No sap

Per quins mitjans de comunicació s’informava 
del que passava al seu país? (Multiresposta)

16,4

44,7

18,0

10,0 7,8
3,1

Molt ben
informat

Ben
informat

Ni ben ni
mal

informat

Mal
informat

Molt mal
informat

No sap

Respecte al que succeïa al seu país considera 
que estava:

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Televisió 82,2 87,5 87,0 80,8 92,6 84,0 92,0 94,7 74,2

Premsa 48,0 25,0 60,9 19,2 59,3 64,0 60,0 31,6 48,4

Ràdio 28,9 20,8 8,7 19,2 33,3 16,0 44,0 57,9 29,0

Internet 19,0 16,7 8,7 11,5 7,4 32,0 32,0 10,5 22,6

Altres 4,4 13,0 3,8 3,7 16,0 5,3 3,2

No sap 0,3 3,8

Molt ben informat 16,4 12,5 17,4 18,5 8,0 28,0 10,5 19,4

Ben informat 44,7 45,8 47,8 19,2 44,4 40,0 24,0 52,6 51,6

Ni ben ni mal informat 18,0 20,8 21,7 46,2 22,2 28,0 32,0 21,1 6,5

Mal informat 10,0 8,3 4,3 23,1 14,8 12,0 12,0 10,5 6,5

Molt mal informat 7,8 7,7 12,0 4,0 5,3 12,9

No sap 3,1 12,5 8,7 3,8 3,2

Per quins mitjans de 
comunicació s’informava 
del que passava al seu 
país? (Multiresposta)

Respecte al que succeïa al 
seu país considera que 
estava:

Nacionalitat
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La majoria pensa la situació política del seu país és dolenta o molt dolenta i desconfien dels polítics per 
solucionar els problemes. 

○ Més de la meitat dels entrevistats creu que la situació política 
del seu país és dolenta (31,9%) o molt dolenta (26,7%). Un 
17,1% la definiria com ni bona ni dolenta i un 21,7% pensa que és 
bona (17,6%) o molt bona (4,1%).

○ Colombians i pakistanesos són els que més pensen que la 
situació política en el seu país és molt dolenta, el 40% i el 
37,5% respectivament. 

○ Els xinesos són els únics que veuen la situació política del seu 
país de manera positiva. 

○ La desconfiança en la classe política del país d’origen també és 
majoritària. El 45,4% no hi té gens confiança i un 34,5% en té
poca (sumats un 79,9%). El 12,6% té molta o bastant confiança i el 
4,4% no en té ni molta ni poca confiança.

○ Els entrevistats que menys confien en els polítics del seu país per 
solucionar els problemes són els llatinoamericans, en especial els 
equatorians i els peruans. 

○ Els bolivians, els marroquins i els pakistanesos es mostren 
lleugerament més confiats. Els xinesos són els únics entrevistats 
entre els que la majoria confia en els polítics del seu país.
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4,1

17,6 17,1

31,9
26,7

2,6

Molt bona Bona Ni bona ni
dolenta

Dolenta Molt dolenta NS / NC

4,0
8,6

4,4

34,5

45,4

3,1

Molta
confiança

Bastant
confiança

Ni molta ni
poca

confiança

Poca
confiança

Cap
confiança

NS / NC

Com definiria la situació política del seu país? Quina confiança té en els polítics del seu país 
per solucionar els problemes?

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Molt bona 4,1 4,2 26,1 11,5 3,2

Bona 17,6 12,5 47,8 19,2 18,5 12,0 16,0 10,5 16,1

Ni bona ni dolenta 17,1 16,7 21,7 19,2 7,4 20,0 24,0 31,6 16,1

Dolenta 31,9 20,8 26,9 55,6 44,0 20,0 42,1 29,0

Molt dolenta 26,7 37,5 7,7 18,5 20,0 40,0 10,5 35,5

No sap 2,6 8,3 4,3 15,4 4,0 5,3

Molta confiança 4,0 8,3 4,3 5,3 6,5

Bastant confiança 8,6 20,8 39,1 3,8 3,7 8,0 4,0 5,3 6,5

Ni molta ni poca confiança 4,4 4,2 21,7 15,4 4,0 8,0 15,8

Poca confiança 34,5 25,0 26,1 42,3 33,3 28,0 40,0 42,1 35,5

Gens confiança 45,4 33,3 4,3 26,9 63,0 60,0 48,0 31,6 48,4

No sap 3,1 8,3 4,3 11,5 3,2

Nacionalitat

Com definiria la situació 
política del seu país:

Quina confiança té en els 
polítics del seu país per 
solucionar els 
problemes?
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Tot i que la majoria creu que el seu país és poc o gens democràtic, hi ha divisió d’opinions sobre si 
el grau de llibertat que hi ha és suficient. 

○ Quan es pregunta pel sistema democràtic, la majoria creu que 
el seu país és poc (33,5%) o gens (15,2%) democràtic. Un 21,9% 
considera que és bastant democràtic i un 7,6% que ho és molt. Per 
un 16,4% dels entrevistats no és ni molt ni poc democràtic.

○ Els equatorians i els colombians són els que més consideren 
que el seu país és molt o bastant democràtic, tot i que amb una 
certa tensió amb les postures de l’altre extrem, donant-se divisió
d’opinions.

○ No així els marroquins, entre els quals, no arriba al 4% els que 
creuen que el seu paí és molt o bastant democràtic. Bolivians i 
peruans també veuen els seus respectius països com a poc o gens 
democràtics.

○ Entre els xinesos la majoria pensa que el seu país no és ni molt 
ni poc democràtic.

○ En relació al grau de llibertat, entre els entrevistats hi ha divisió
d’opinions: un 40,3% pensa que és insuficient per un 37,2% 
que creu que sí ho és. El 18,3% creu que està bé i un 4,2% no es 
posiciona.

○ Entre marroquins i colombians més de la meitat pensen que al 
seu país d’origen el grau de llibertat és insuficient.

○ Pensen que és suficient, en el cas d’equatorians i bolivians, més de 
la meitat, i en el dels peruans, un 44%. Els xinesos es situen en un 
punt mig i entre els pakistanesos hi ha divisió d’opinions.

○ Gairebé la meitat dels entrevistats considera que la situació al 
seu país d’origen ha millorat des de la seva emigració. El 32,5% 
pensa que ha empitjorat, a un 13,6% li sembla que està igual i un 
5,8% no respon.

○ Els xinesos són, amb diferència, els que més creuen que el seu 
país ha millorat. Entre equatorians i marroquins augmenten les 
valoracions positives en detriment de les negatives.

○ Entre bolivians, colombians i peruans n’hi ha menys que pensin que 
el seu país ha millorat, augmentant els que consideren que està
igual i els que pensen que ha empitjorat.

○ Gairebé la meitat dels entrevistats de la resta del món diuen que la 
situació ha empitjorat. Són els que provenen dels països d’Europa
de l’Est i d’alguns països llatinoamericans (Paraguai, Veneçuela, 
Brasil i Cuba).
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7,6

21,9
16,4

33,5

15,2

5,4

Molt
democràtic

Bastant
democràtic

Ni molt ni
poc

democràtic

Poc
democràtic

Gens
democràtic

NS / NC

37,2

18,3

40,3

4,2

Suficient Està bé Insuficient NS / NC

I considera que el seu és un país: Com valora el grau de llibertat actual del 
seu país?

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Molt democràtic 7,6 4,2 8,7 14,8 20,0 5,3 6,5

Bastant democràtic 21,9 16,7 21,7 3,8 33,3 28,0 20,0 10,5 22,6

Ni molt ni poc democràtic 16,4 8,3 34,8 26,9 14,8 16,0 8,0 10,5 16,1

Poc democràtic 33,5 25,0 21,7 50,0 25,9 36,0 36,0 57,9 32,3

Gens democràtic 15,2 8,3 8,7 7,7 11,1 20,0 16,0 10,5 19,4

NS / NC 5,4 37,5 4,3 11,5 5,3 3,2

Suficient 37,2 33,3 17,4 15,4 59,3 44,0 24,0 52,6 35,5

Està bé 18,3 12,5 43,5 23,1 14,8 24,0 12,0 21,1 16,1

Insuficient 40,3 33,3 26,1 53,8 25,9 32,0 64,0 26,3 45,2

NS / NC 4,2 20,8 13,0 7,7 3,2

Nacionalitat

I considera que el seu és 
un país:

Com valora en grau de 
llibertat actual del seu 

país?
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I considera que la situació actual del seu país ha millorat o ha empitjorat des de que vostè va emigrar?

48,1

13,6

32,5

5,8

Ha millorat Està igual Ha empitjorat NS / NC

Total

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Ha millorat 48,1 29,2 78,3 50,0 51,9 44,0 44,0 36,8 48,4

Està igual 13,6 20,8 21,7 15,4 25,9 20,0 20,0 26,3 3,2

Ha empitjorat 32,5 25,0 11,5 22,2 32,0 32,0 31,6 45,2

No sap 5,8 25,0 23,1 4,0 4,0 5,3 3,2

Nacionalitat
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Síntesi
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RESUM PAKISTANESOS 
Llar d’origen

Total Pakistanesos

4,9 7,7

4,9 4,8

 Mitjana persones a la llar

Mitjana germans

Casa 67,8 87,5

Pis 24,7 8,3

Propietat 80,3 91,7

Lloguer 16,0 8,3
Tinença de la llar

Tipus de llar

101,5 124,5

8,1 12,1

Mitjana de metros quadrats

Mitjana peces de la llar

Total Pakistanesos

Electricitat 99,7 100,0

Televisió 97,1 91,7

Aigua corrent 96,0 91,7

Telèfon 80,4 75,0

Gas 77,7 66,7

Antena parbòlica 53,7 33,3

Ordinador 43,5 33,3

Internet 31,8 29,2

Equipament a la llar -
Han dit que sí-

Urbà 83,0 58,3

Rural 16,5 41,7
Àmbit residencial

A les llars d’origen dels pakistanesos el número de persones que hi vivia és superior a la mitjana. Tot i això, el número de germans és similar, el que indica que 
hi convivien altres persones a més de la família nuclear. La majoria vivia a una casa de propietat familiar. D’altra banda, són més grans tant en superfície com 
en el número de peces a la llar, corresponent-se amb el major número de persones que hi vivien. 

Pel que fa als equipaments de que disposaven els entrevistats pakistanesos a la darrera llar abans d’emigrar, la gran majoria (més del 90%) tenia electricitat, 
televisió i aigua corrent. El telèfon i el gas estaven presents a la majoria de les llars, però juntament amb les noves tecnologies n’hi havia menys domicilis al 
Pakistan que en tenien comparat amb altres nacionalitats.  

Els entrevistats pakistanesos vivien en un entorn rural molt més que la resta, el que pot explicar uns habitatges menys equipats.
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RESUM PAKISTANESOS
Nivell d’estudis

Pare Mare Germans Entrevistat

Entre els pakistanesos el nivell d’estudis dels membres de la família nuclear és més baix que el del conjunt d’entrevistats. Destaca especialment el cas de les 
mares (només un 8,3% té estudis superiors als bàsics). 

Els entrevistats tenen un nivell superior d’estudis amb diferència respecte progenitors i germans. Cal tenir present que en el cas dels germans, estan barrejats 
homes i dones, i que aquestes tenen un nivell d’estudis més baix. En canvi la majoria d’entrevistats són homes. 

Pakistanesos

29,2

41,7

12,5 12,5

4,2

41,7

50,0

8,3

21,7

47,0

24,1

7,28,3
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RESUM PAKISTANESOS 
Ocupació

Pare Mare Germans Entrevistat
(n=200) (n=200) (n=193) (n=176)

Activitats agràries i ramaderes 12,0 1,1 2,7 2,1
Altres treballadors manuals 3,6 1,7 3,6 2,2
Comerç 11,4 7,1 11,8 22,8
Conductors vehicles transport urbà o per 
carretera 4,0 3,3 4,1

Construcció 9,8 4,5 7,4
Empresaris i autònoms 9,8 2,3 2,4 2,8
Ensenyament 3,7 12,3 5,1 3,7
Estudiant 11,8 6,8
Membres poder executiu i legislatiu, i 
directius administracions públiques 1,4 0,1

Mestressa de casa 51,0 17,9 3,7
Militars, policia 5,5 3,1
Professionals amb titulació universitària 7,8 6,0 7,1 6,8
Professionals de suport d’operacions 
financeres i comercials 6,0 0,1 2,8

Professionals de suport de gestió 
administrativa 3,4

Restauració 0,9 1,4 4,7 5,3
Sanitat 6,9 4,3 3,1 5,3
Serveis personals / domèstic 1,1 3,2 5,5 3,3
Tasques administratives 3,5 5,3 7,1
Treballadors indústria 8,4 3,3 2,7 4,8
Altres tècnics i professionals de suport 0,6 4,3
Cap 0,9 0,3 3,4 5,0
No sap / No contesta 3,4 2,3 1,1

Total
Pare Mare Germans Entrevistat

(n=24) (n=24) (n=23) (n=15)

20,8 1,2 20,0
4,2 1,2 6,7

16,7 14,5 40,0

1,2

7,2 13,3
4,2 2,4

4,2 2,4
19,3 6,7

87,5 36,1
2,4

4,2 6,7

4,2 2,4
8,3 2,4
4,2

1,2 6,7

8,3 4,2 6,0
25,0 4,2

Pakistanesos

Els entrevistats pakistanesos, abans de 
marxar, majoritàriament treballaven a 
alguna activitat comercial o agrària i 
ramadera, com els seus pares (tot i que 
s’inverteix la importància i el comerç
passa a ocupar la primera posició). 

Les mares són mestresses de casa. 
Entre els germans hi ha una part que 
són mestresses de casa (germanes) o 
estudien. Dels que treballen, destaca 
els que ho fan en activitats comercials.

La mitjana d’edat per començar a 
treballar és similar a la mitjana global. 
D’altra banda, n’hi ha més que no 
havien treballat abans de marxar, ja que 
van emigrar més joves.

La mitjana d’ingressos també és inferior 
comparada a la resta de col·lectius.

Total Pakistanesos

18,3 18,7

431,3 254,1

Mitjana d'edat 1ª feina

Mitjana d'ingresos abans d'emigrar
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RESUM PAKISTANESOS 

Religió Política

Pel que fa a la situació política al país d’origen, la majoria creu que és 
dolenta o molt dolenta. Tot i això, confien més en els polítics del seu 
país que altres nacionalitats i són dels que menys qüestionen el nivell 
de democràcia o el grau de llibertat del seu país.

Entre els pakistanesos pràcticament la totalitat es consideren creients i 
aquests es declaren tots musulmans. A més, es tracta de creients 
practicants. Al seu país anaven als serveis religiosos al menys una 
vegada a la setmana i aquí, tot i que hi van menys (com passa amb tots 
els entrevistats), ho fan molt més que la resta.

Respecte al nivell d’associacionisme*, els pakistanesos formen part de 
menys associacions que altres nacionalitats, sent les més citades les 
esportives.

(*) Per sintetitzar, s’ha realitzat una mitjana dividint la suma dels percentatges d’associació
a cada un dels tipus demanat entre el número de tipologies.

Total Pakistanesos
Situació política dolenta o molt 

dolenta 58,6 58,3

Poca o gens confiança en els 
polítics 79,9 58,3

El seu país és poc o gens 
democràtic 48,7 33,3

Grau de llibertat insuficient 40,3 33,3

Valoracions sobre el 
país d'origen

Total Pakistanesos

83,2 95,8

De quina religió? Musulmans 21,5 100,0

País d'origen 50,1 100,0

Actualment 32,0 73,9

Es considera creient?

Anava al menys una 
vegada a la setmana als 

serveis religiosos

16,3 12,5Nivell d'associacionisme*
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RESUM XINESOS
Llar d’origen

Els xinesos són els que procedeixen de famílies més petites, amb un nombre de persones més baix (el més baix) que la mitjana dels immigrants entrevistats.

Vivien de zones urbanes i, contràriament a la majoria, habitaven en pisos: tants els metres quadrats com el número de peces de la llar és molt menor que la 
mitjana. Són, però, els que disposaven d’una llar més equipada tecnològicament.

Total Xinesos

4,9 3,3

4,9 2,8

 Mitjana persones a la llar

Mitjana germans

Casa 67,8 17,4

Pis 24,7 82,6

Propietat 80,3 91,3

Lloguer 16,0 8,7
Tinença de la llar

Tipus de llar

101,5 85,7

8,1 4,8

Mitjana de metros quadrats

Mitjana peces de la llar

Total Xinesos

Electricitat 99,7 100,0

Televisió 97,1 100,0

Aigua corrent 96,0 100,0

Telèfon 80,4 100,0

Gas 77,7 87,0

Antena parbòlica 53,7 95,7

Ordinador 43,5 82,6

Internet 31,8 82,6

Equipament a la llar -
Han dit que sí-

Urbà 83,0 73,9

Rural 16,5 17,4
Àmbit residencial
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RESUM XINESOS
Nivell d’estudis

Pare Mare Germans Entrevistat

El nivell d’estudis dels xinesos entrevistats és menor que el del conjunt d’immigrants participants en l’estudi. 

Tot i no ser els més formats, procedeixen de famílies on hi havia un nivell de formació mínima: els pares sense estudis o amb estudis bàsics són clarament 
inferiors a la mitjana. De fet, tot i que entre els entrevistats hi ha més universitaris el grau de formació és relativament similar al dels seus progenitors.

Total

16,5

39,5

23,5
17,5
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RESUM XINESOS
Ocupació

En correlació a una procedència 
urbana, els xinesos entrevistats venen 
de famílies on els progenitors (fins i tot 
mares) treballaven majoritàriament a la 
indústria. En canvi entre els 
entrevistats, en el moment d’emigrar 
predominava el comerç i la restauració
(tot i que les primeres feines també es 
van tenir a la indústria).

L’edat de començar a treballar és 
lleugerament per sobre de la mitjana 
dels entrevistats (cap dels xinesos 
entrevistats va començar a treballar 
abans dels 16 anys). Són el col·lectiu 
que tenia un major nivell d’ingressos al 
seu país d’origen.

Total Xinesos

18,3 19,9

431,3 514,3

Mitjana d'edat 1ª feina

Mitjana d'ingresos abans d'emigrar

Pare Mare Germans Entrevistat
(n=200) (n=200) (n=193) (n=176)

Activitats agràries i ramaderes 12,0 1,1 2,7 2,1
Altres treballadors manuals 3,6 1,7 3,6 2,2
Comerç 11,4 7,1 11,8 22,8
Conductors vehicles transport urbà o per 
carretera 4,0 3,3 4,1

Construcció 9,8 4,5 7,4
Empresaris i autònoms 9,8 2,3 2,4 2,8
Ensenyament 3,7 12,3 5,1 3,7
Estudiant 11,8 6,8
Membres poder executiu i legislatiu, i 
directius administracions públiques 1,4 0,1

Mestressa de casa 51,0 17,9 3,7
Militars, policia 5,5 3,1
Professionals amb titulació universitària 7,8 6,0 7,1 6,8
Professionals de suport d’operacions 
financeres i comercials 6,0 0,1 2,8

Professionals de suport de gestió 
administrativa 3,4

Restauració 0,9 1,4 4,7 5,3
Sanitat 6,9 4,3 3,1 5,3
Serveis personals / domèstic 1,1 3,2 5,5 3,3
Tasques administratives 3,5 5,3 7,1
Treballadors indústria 8,4 3,3 2,7 4,8
Altres tècnics i professionals de suport 0,6 4,3
Cap 0,9 0,3 3,4 5,0
No sap / No contesta 3,4 2,3 1,1

Total
Pare Mare Germans Entrevistat

(n=23) (n=23) (n=22) (n=20)

8,7 4,3 2,4
13,0
8,7 13,0 17,1 25,0

4,3 5,0
4,9

8,7 9,8
4,9

43,5

7,3

7,3 30,0
8,7 8,7 2,4 5,0
4,3 10,0

9,8 10,0
52,2 21,7 31,7 15,0

2,4

Xinesos
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RESUM XINESOS 

Religió Política

Són poc expressius al parlar de la situació política del seu país i solen 
situar-se en un punt entremig. En qualsevol cas, són el que expressen 
menor descontent amb el nivell de democràcia o règim de llibertats del 
seu país

Els xinesos són el grup menys creient dels entrevistats (entre els pocs 
que ho són predominen els budistes). En canvi, són dels que més diuen 
que pertanyien a alguna associació al país d’origen (sobretot sindical, 
cultural i veïnal).

(*) Per sintetitzar, s’ha realitzat una mitjana dividint la suma dels percentatges d’associació
a cada un dels tipus demanat entre el número de tipologies.

Total Xinesos

83,2 30,4

Budistes 2,6 42,9

Catòlics 57,0 14,3

Evangelistes 5,1 14,3

Protestants 4,1 14,3

Cap religió 3,8 14,3

País d'origen 50,1 28,6

Actualment 32,0 28,6

16,3 26,1Nivell d'associacionisme*

Es considera creient?

Anava al menys una 
vegada a la setmana als 

serveis religiosos

De quina religió?

Total Xinesos

Situació política dolenta o molt 
dolenta 58,6 0,0

Poca o gens confiança en els 
polítics 79,9 30,4

El seu país és poc o gens 
democràtic 48,7 30,4

Grau de llibertat insuficient 40,3 26,1

Valoracions sobre el 
país d'origen
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RESUM MARROQUINS
Llar d’origen

Els marroquins són els que procedeixen de famílies més extenses: vivien, abans d’emigrar, en llars d’una mitjana superior a les 8 persones i tenen una mitjana 
de gairebé 7 germans.

L’àmbit que residien el defineixen fonamentalment com a urbà, per bé que la majoria diu que residia en cases de més de 100 metres quadrats. De tots els grups 
analitzats són dels que tenen menys equipades les vivendes, especialment pel que fa a les noves tecnologies. La gran majoria diu que l’habitatge on residia era 
de propietat.

Total Marroquins

4,9 8,2

4,9 6,9

 Mitjana persones a la llar

Mitjana germans

Casa 67,8 73,1

Pis 24,7 19,2

Propietat 80,3 88,5

Lloguer 16,0 11,5
Tinença de la llar

Tipus de llar

101,5 110,0

8,1 10,4

Mitjana de metros quadrats

Mitjana peces de la llar

Total Marroquins

Electricitat 99,7 100,0

Televisió 97,1 96,2

Aigua corrent 96,0 88,5

Telèfon 80,4 69,2

Gas 77,7 53,8

Antena parbòlica 53,7 46,2

Ordinador 43,5 7,7

Internet 31,8 7,7

Equipament a la llar -
Han dit que sí-

Urbà 83,0 92,3

Rural 16,5 7,7
Àmbit residencial



85

La integració de la població nouvinguda a Barcelona

Desembre 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

RESUM MARROQUINS
Nivell d’estudis

Pare Mare Germans Entrevistat

El baix nivell de formació familiar és una de les característiques que distingeix els immigrants marroquins de la resta. De fet, és el col·lectiu on hi ha més 
progenitors sense estudis, especialment entre les mares.

També entre els entrevistats marroquins el nivell d’instrucció és clarament inferior a la mitjana, però amb una tendència clara a la millora en relació als pares.

Total
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Marroquins

46,2
42,3

3,8
7,7

65,4

30,8
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RESUM MARROQUINS
Ocupació

La pràctica totalitat de les mares d’aquest 
col·lectiu es dedicava a tasques de la llar, 
mentre que entre els homes el més 
habitual era dedicar-se al comerç, la 
construcció o a activitats agràries o 
manuals.

En el moment d’emigrar, entre els que 
feien alguna activitat es repetien les dels 
pares amb una distribució lleugerament 
diferent. Augmentaven sobretot els que es 
dedicaven al comerç. Cal tenir en compte, 
que alguns estudiaven, i que gairebé un 
30% dels entrevistats (8 dels 26 casos) no 
havia treballat mai.

L’edat de començar a treballar és inferior a 
la mitjana i cal tenir present que més d’un 
30% va començar abans dels 16 anys. El 
nivell d’ingressos que tenien en els país 
d’origen era clarament inferior a la mitjana.

Pare Mare Germans Entrevistat
(n=200) (n=200) (n=193) (n=176)

Activitats agràries i ramaderes 12,0 1,1 2,7 2,1
Altres treballadors manuals 3,6 1,7 3,6 2,2
Comerç 11,4 7,1 11,8 22,8
Conductors vehicles transport urbà o per 
carretera 4,0 3,3 4,1

Construcció 9,8 4,5 7,4
Empresaris i autònoms 9,8 2,3 2,4 2,8
Ensenyament 3,7 12,3 5,1 3,7
Estudiant 11,8 6,8
Membres poder executiu i legislatiu, i 
directius administracions públiques 1,4 0,1

Mestressa de casa 51,0 17,9 3,7
Militars, policia 5,5 3,1
Professionals amb titulació universitària 7,8 6,0 7,1 6,8
Professionals de suport d’operacions 
financeres i comercials 6,0 0,1 2,8

Professionals de suport de gestió 
administrativa 3,4

Restauració 0,9 1,4 4,7 5,3
Sanitat 6,9 4,3 3,1 5,3
Serveis personals / domèstic 1,1 3,2 5,5 3,3
Tasques administratives 3,5 5,3 7,1
Treballadors indústria 8,4 3,3 2,7 4,8
Altres tècnics i professionals de suport 0,6 4,3
Cap 0,9 0,3 3,4 5,0
No sap / No contesta 3,4 2,3 1,1

Total
Pare Mare Germans Entrevistat

(n=26) (n=26) (n=25) (n=18)

15,4 2,8 11,1
11,5 3,8 1,4 5,6
23,1 3,8 9,0 33,3

1,4 5,6

23,1 4,9 11,1

3,8 1,4
14,6 11,1

88,5 38,9
2,1
1,4

7,7

2,8 5,6
0,7
3,5 5,6
2,1 5,6
2,8 5,6

3,8 6,9
11,5 3,5

Marroquins

Total Marroquins

18,3 17,2

431,3 207,3Mitjana d'ingresos abans d'emigrar

Mitjana d'edat 1ª feina
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RESUM MARROQUINS 

Religió Política

Per bé que qualifiquen el seu país de poc democràtic i amb un grau de 
llibertat insuficients són menys crítics que la mitjana en relació a la 
situació política del Marroc

La gran majoria de marroquins es considera creient, i el 100% dels 
entrevistats són musulmans. Tot i que han reduït la seva assistència a 
oficis religiosos el 50% dels entrevistats diu que hi continua assistint 
actualment.

El nivell d’associacionisme és escàs (només les entitats esportives i 
culturals tenen algun pes).

(*) Per sintetitzar, s’ha realitzat una mitjana dividint la suma dels percentatges d’associació
a cada un dels tipus demanat entre el número de tipologies.

Total Marroquins

83,2 92,3

De quina religió? Musulmans 21,5 100,0

País d'origen 50,1 62,5

Actualment 32,0 50,0

16,3 14,3Nivell d'associacionisme*

Es considera creient?

Anava al menys una 
vegada a la setmana als 

serveis religiosos

Total Marroquins

Situació política dolenta o molt 
dolenta 58,6 34,6

Poca o gens confiança en els 
polítics 79,9 69,2

El seu país és poc o gens 
democràtic 48,7 57,7

Grau de llibertat insuficient 40,3 53,8

Valoracions sobre el 
país d'origen
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RESUM EQUATORIANS
Llar d’origen

Les famílies equatorianes dels immigrants entrevistats són lleugerament més extenses que la mitjana. Habitaven en llars amb una mitjana de 5,8 persones 
(família pròpia) i tenen una mitjana de gairebé 7 germans.

L’àmbit que residien el defineixen fonamentalment com a urbà, per bé que la majoria diu que residia en cases de més de 100 metres quadrats. Tenien les 
vivendes relativament menys equipades que la mitjana, especialment en noves tecnologies. La gran majoria diu que l’habitatge on residia era de propietat.

Total Equatorians

Electricitat 99,7 100,0

Televisió 97,1 100,0

Aigua corrent 96,0 96,3

Telèfon 80,4 74,1

Gas 77,7 70,4

Antena parbòlica 53,7 48,1

Ordinador 43,5 22,2

Internet 31,8 7,4

Equipament a la llar -
Han dit que sí-

Urbà 83,0 85,2

Rural 16,5 14,8
Àmbit residencial

Casa 67,8 81,5

Pis 24,7 11,1

Propietat 80,3 77,8

Lloguer 16,0 22,2
Tinença de la llar

Tipus de llar

Total Equatorians

4,9 5,8

4,9 6,8

 Mitjana persones a la llar

Mitjana germans

101,5 105,4

8,1 8,9

Mitjana de metros quadrats

Mitjana peces de la llar



89

La integració de la població nouvinguda a Barcelona

Desembre 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

RESUM EQUATORIANS
Nivell d’estudis

Pare Mare Germans Entrevistat

La majoria de progenitors tenien estudis bàsics i els fills, que han evolucionat lleugerament, els tenen mitjans. Aquesta evolució positiva no es constata pel que 
fa als estudis universitaris. De fet, dels col·lectius estudiats els equatorians és on hi ha un menor número d’entrevistats que declaren estudis universitaris: 
només un 7,4%.

Total
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RESUM EQUATORIANS
Ocupació

Les tasques dels pares són molt 
disperses, sense que n’hi hagi una que 
reculli una majoria àmplia. Entre les 
mares també dominaven les mestresses 
de casa.

En relació als entrevistats tots feien 
algun tipus d’activitat quan van emigrar, 
fonamentalment al comerç o la indústria 
(pocs es dedicaven a activitats agràries 
que sí ho feia un bon número dels seus 
pares). 

Com a col·lectiu té una edat per  
incorporar-se a la feina menor. De fet, 
més d’una tercera part dels entrevistats 
va començar a treballar abans dels 16 
anys. La mitjana d’ingressos que tenien 
és similar a la mitjana.

Total Equatorians

18,3 16,6

431,3 492,7

Mitjana d'edat 1ª feina

Mitjana d'ingresos abans d'emigrar

Pare Mare Germans Entrevistat
(n=200) (n=200) (n=193) (n=176)

Activitats agràries i ramaderes 12,0 1,1 2,7 2,1
Altres treballadors manuals 3,6 1,7 3,6 2,2
Comerç 11,4 7,1 11,8 22,8
Conductors vehicles transport urbà o per 
carretera 4,0 3,3 4,1

Construcció 9,8 4,5 7,4
Empresaris i autònoms 9,8 2,3 2,4 2,8
Ensenyament 3,7 12,3 5,1 3,7
Estudiant 11,8 6,8
Membres poder executiu i legislatiu, i 
directius administracions públiques 1,4 0,1

Mestressa de casa 51,0 17,9 3,7
Militars, policia 5,5 3,1
Professionals amb titulació universitària 7,8 6,0 7,1 6,8
Professionals de suport d’operacions 
financeres i comercials 6,0 0,1 2,8

Professionals de suport de gestió 
administrativa 3,4

Restauració 0,9 1,4 4,7 5,3
Sanitat 6,9 4,3 3,1 5,3
Serveis personals / domèstic 1,1 3,2 5,5 3,3
Tasques administratives 3,5 5,3 7,1
Treballadors indústria 8,4 3,3 2,7 4,8
Altres tècnics i professionals de suport 0,6 4,3
Cap 0,9 0,3 3,4 5,0
No sap / No contesta 3,4 2,3 1,1

Total
Pare Mare Germans Entrevistat

(n=27) (n=27) (n=26) (n=26)

22,2 7,0 3,8
5,5 3,8

11,1 7,4 9,4 19,2

11,1 6,2 3,8

11,1 5,5 3,8
7,4 3,7 1,6 3,8
3,7 3,7 3,1

3,9 7,7

7,4

70,4 19,5 11,5
3,7 6,2

11,1 3,1 3,8

3,7 3,8

5,5
3,7 3,1
3,7 11,1 11,7

3,1 7,7
1,6 15,4

11,5
3,1

3,7 0,8

Equatorians
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RESUM EQUATORIANS 

Religió Política

Mostren molt poca confiança amb la situació política i amb els polítics 
del seu país. En canvi, són menys crítics que la mitjana en relació al 
nivell de democràcia i llibertats de l’Equador.

La majoria d’equatorians es considera creient, bàsicament catòlics. 
L’assistència a oficis religiosos, que era majoritària al país d’origen, s’ha 
reduït considerablement després de la migració.

El nivell d’associacionisme és similar a la mitjana, destacant els que 
formen part d’una entitat religiosa (30% dels entrevistats).

(*) Per sintetitzar, s’ha realitzat una mitjana dividint la suma dels percentatges d’associació
a cada un dels tipus demanat entre el número de tipologies.

Total Equatorians

83,2 88,9

De quina religió? Catòlics 57,0 83,3

Evangelistes 5,1 8,3

Mormons 2,1 8,3

País d'origen 50,1 58,3

Actualment 32,0 29,2

16,3 17,5Nivell d'associacionisme*

Es considera creient?

Anava al menys una 
vegada a la setmana als 

serveis religiosos

Total Equatorians

Situació política dolenta o molt 
dolenta 58,6 74,1

Poca o gens confiança en els 
polítics 79,9 96,3

El seu país és poc o gens 
democràtic 48,7 37,0

Grau de llibertat insuficient 40,3 25,9

Valoracions sobre el 
país d'origen
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RESUM PERUANS
Llar d’origen

La majoria dels peruans entrevistats procedeixen de la ciutat, vivien en cases relativament grans amb una mitjana de 4,6 persones, lleugerament per sota de la 
mitjana dels col·lectius entrevistats. També el número de germans és relativament inferior a la del conjunt de la mostra.

Les llars on residien abans d’emigrar, segons el que diuen els entrevistats, estaven força ben equipades, fins i tot, en les noves tecnologies.

Total Peruans

Electricitat 99,7 96,0

Televisió 97,1 96,0

Aigua corrent 96,0 96,0

Telèfon 80,4 84,0

Gas 77,7 72,0

Antena parbòlica 53,7 48,0

Ordinador 43,5 44,0

Internet 31,8 40,0

Equipament a la llar -
Han dit que sí-

Urbà 83,0 88,0

Rural 16,5 12,0
Àmbit residencial

Casa 67,8 96,0

Pis 24,7

Propietat 80,3 84,0

Lloguer 16,0 12,0
Tinença de la llar

Tipus de llar

Total Peruans

4,9 4,6

4,9 4,6

 Mitjana persones a la llar

Mitjana germans

101,5 120,8

8,1 8,9

Mitjana de metros quadrats

Mitjana peces de la llar
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RESUM PERUANS
Nivell d’estudis

Pare Mare Germans Entrevistat

La majoria de progenitors tenien estudis bàsics o mitjans. Els fills tenen una mitjana d’estudis millor que els seus pares (els bàsics es substitueixen pels 
mitjans) i al voltant d’un 30% té estudis universitaris (a l’igual que molts pares – que no mares -) dels peruans entrevistats.

Total
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RESUM PERUANS
Ocupació

Les tasques dels pares són molt 
disperses, destaquen les agràries i de 
construcció, però també les vinculades a 
alguna titulació universitària o sanitat. Una 
tercera part de les mares dels entrevistats 
treballava.

La majoria dels entrevistats tenia alguna 
activitat abans de sortir del seu país, 
especialment lligada al comerç, però 
també a les tasques administratives o 
com a conductors. Un 12,5% estava 
estudiant quan va començar el seu procés 
de migració.

L’edat que van començar a treballar és 
clarament inferior a la mitjana (un 40% 
abans dels 16 anys) i el nivell d’ingressos 
abans de marxar del seu país era força 
inferior a la mitjana dels col·lectius 
analitzats.

Total Peruans

18,3 16,5

431,3 364,8

Mitjana d'edat 1ª feina

Mitjana d'ingresos abans d'emigrar

Pare Mare Germans Entrevistat
(n=200) (n=200) (n=193) (n=176)

Activitats agràries i ramaderes 12,0 1,1 2,7 2,1
Altres treballadors manuals 3,6 1,7 3,6 2,2
Comerç 11,4 7,1 11,8 22,8
Conductors vehicles transport urbà o per 
carretera 4,0 3,3 4,1

Construcció 9,8 4,5 7,4
Empresaris i autònoms 9,8 2,3 2,4 2,8
Ensenyament 3,7 12,3 5,1 3,7
Estudiant 11,8 6,8
Membres poder executiu i legislatiu, i 
directius administracions públiques 1,4 0,1

Mestressa de casa 51,0 17,9 3,7
Militars, policia 5,5 3,1
Professionals amb titulació universitària 7,8 6,0 7,1 6,8
Professionals de suport d’operacions 
financeres i comercials 6,0 0,1 2,8

Professionals de suport de gestió 
administrativa 3,4

Restauració 0,9 1,4 4,7 5,3
Sanitat 6,9 4,3 3,1 5,3
Serveis personals / domèstic 1,1 3,2 5,5 3,3
Tasques administratives 3,5 5,3 7,1
Treballadors indústria 8,4 3,3 2,7 4,8
Altres tècnics i professionals de suport 0,6 4,3
Cap 0,9 0,3 3,4 5,0
No sap / No contesta 3,4 2,3 1,1

Total
Pare Mare Germans Entrevistat

(n=25) (n=25) (n=25) (n=24)

12,0 4,0 5,7
4,0 3,4 4,2
8,0 4,0 11,5 29,2

4,0 5,7 12,5

12,0 4,6
8,0 3,4
4,0 4,0 4,6

9,2 12,5

1,1

64,0 5,7
4,0 4,6

16,0 9,2 4,2

4,0 1,1

8,0 4,6
12,0 8,0 3,4 8,3

8,0 10,3 4,2
4,0 4,6 12,5

4,0 4,0 3,4 4,2
1,1 4,2
2,3 4,2

Peruans
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RESUM PERUANS 

Religió Política

Es mostren crítics amb la situació política del Perú i tenen poca o nul·la 
confiança en els seus polítics. Tampoc es mostren satisfets del nivell 
de democràcia, tot i que són menys crítics amb el grau de llibertats del 
seu país.

Més del 90% de peruans es considera creient, bàsicament catòlics. 
L’assistència a oficis religiosos, que era força usual al país d’origen, s’ha 
reduït considerablement després de la migració.

El nivell d’associacionisme és similar a la mitjana, destacant els que 
formen part d’una entitat religiosa o esportiva.

(*) Per sintetitzar, s’ha realitzat una mitjana dividint la suma dels percentatges d’associació
a cada un dels tipus demanat entre el número de tipologies.

Total Peruans

83,2 92,0

Catòlics 57,0 78,3

Mormons 2,1 8,7

Cap religió 3,8 13,0

País d'origen 50,1 47,8

Actualment 32,0 21,7

16,3 17,1Nivell d'associacionisme*

Es considera creient?

Anava al menys una 
vegada a la setmana als 

serveis religiosos

De quina religió?

Total Peruans

Situació política dolenta o molt 
dolenta 58,6 64,0

Poca o gens confiança en els 
polítics 79,9 88,0

El seu país és poc o gens 
democràtic 48,7 56,0

Grau de llibertat insuficient 40,3 32,0

Valoracions sobre el 
país d'origen



96

La integració de la població nouvinguda a Barcelona

Desembre 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

RESUM COLOMBIANS
Llar d’origen

Pràcticament tots els entrevistats diu que vivien en alguna ciutat, en una casa de propietat i relativament gran (al voltant del 100 metres quadrats). El número de 
persones que vivien en la llar d’origen és inferior a la mitjana, per bé que el número de germans és relativament més alt (és un col·lectiu que quan va emigrar ja 
ho va fer a partir de la llar pròpia, no de la dels seus progenitors).

Les llars on residien abans d’emigrar, segons el que diuen els entrevistats, estaven força ben equipades, fins i tot, en les noves tecnologies.

Total Colombians

Electricitat 99,7 100,0

Televisió 97,1 100,0

Aigua corrent 96,0 100,0

Telèfon 80,4 96,0

Gas 77,7 84,0

Antena parbòlica 53,7 72,0

Ordinador 43,5 48,0

Internet 31,8 36,0

Equipament a la llar -
Han dit que sí-

Urbà 83,0 96,0

Rural 16,5 4,0
Àmbit residencial

Casa 67,8 80,0

Pis 24,7 20,0

Propietat 80,3 72,0

Lloguer 16,0 24,0
Tinença de la llar

Tipus de llar

Total Colombians

4,9 4,1

4,9 5,1

 Mitjana persones a la llar

Mitjana germans

101,5 98,7

8,1 8,3

Mitjana de metros quadrats

Mitjana peces de la llar
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RESUM COLOMBIANS
Nivell d’estudis

Pare Mare Germans Entrevistat

Gairebé la meitat dels entrevistats diu que té estudis universitaris, molt per sobre del que tenien els seus progenitors que, tot i així, tenien un nivell de formació
mig força superior a la mitjana dels col·lectius entrevistats (equiparables als peruans) i fins a un 24% dels pares – no mares- tenien estudis universitaris.

Total

16,5

39,5

23,5
17,5

3,0

24,5

41,5

26,5

3,5

27,7

43,2

25,1

0,51,4

12,5

49,2

36,9

7,0
0,5
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Colombians

4,0

36,0

28,0
24,0

8,08,0

48,0

2,0
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RESUM COLOMBIANS
Ocupació

Les tasques dels pares són molt 
disperses, però destaquen els que es 
dedicaven al comerç o a la construcció. 
Més del 70% de les mares eren 
mestresses de casa.

El 20% dels entrevistats estava 
estudiant abans d’iniciar la migració i un 
16% estava desenvolupant activitats 
relacionades amb la seva titulació
universitària.

L’edat que van començar a treballar és 
superior a la mitjana i el nivell 
d’ingressos abans de partir era 
lleugerament inferior a la mitjana que 
declaren els diferents col·lectius.

Pare Mare Germans Entrevistat
(n=200) (n=200) (n=193) (n=176)

Activitats agràries i ramaderes 12,0 1,1 2,7 2,1
Altres treballadors manuals 3,6 1,7 3,6 2,2
Comerç 11,4 7,1 11,8 22,8
Conductors vehicles transport urbà o per 
carretera 4,0 3,3 4,1

Construcció 9,8 4,5 7,4
Empresaris i autònoms 9,8 2,3 2,4 2,8
Ensenyament 3,7 12,3 5,1 3,7
Estudiant 11,8 6,8
Membres poder executiu i legislatiu, i 
directius administracions públiques 1,4 0,1

Mestressa de casa 51,0 17,9 3,7
Militars, policia 5,5 3,1
Professionals amb titulació universitària 7,8 6,0 7,1 6,8
Professionals de suport d’operacions 
financeres i comercials 6,0 0,1 2,8

Professionals de suport de gestió 
administrativa 3,4

Restauració 0,9 1,4 4,7 5,3
Sanitat 6,9 4,3 3,1 5,3
Serveis personals / domèstic 1,1 3,2 5,5 3,3
Tasques administratives 3,5 5,3 7,1
Treballadors indústria 8,4 3,3 2,7 4,8
Altres tècnics i professionals de suport 0,6 4,3
Cap 0,9 0,3 3,4 5,0
No sap / No contesta 3,4 2,3 1,1

Total
Pare Mare Germans Entrevistat

(n=25) (n=25) (n=25) (n=25)

8,0
4,0 2,0 4,0

16,0 8,0 22,8 8,0

4,0

16,0 5,0 4,0
8,0 4,0 3,0 4,0

12,0 4,0 2,0 8,0
7,9 20,0

4,0

72,0 12,9
4,0 4,0
8,0 10,9 16,0

4,0

1,0 4,0
7,9 8,0

8,0 4,0 4,0
4,0 5,9 8,0

8,0 4,0 8,0
2,0 4,0
4,0

4,0 1,0

Colombians

Total Colombians

18,3 19,3

431,3 375,5

Mitjana d'edat 1ª feina

Mitjana d'ingresos abans d'emigrar
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RESUM COLOMBIANS 

Religió Política

Es mostren crítics amb la situació política colombiana i tenen poca o 
nul·la confiança en els seus polítics. Tampoc es mostren satisfets del 
nivell de democràcia i, encara menys, amb el règim de llibertats 
existents.

Gairebé el 90% de colombians es considera creient, bàsicament catòlics. 
L’assistència a oficis religiosos, que era força usual al país d’origen, s’ha 
reduït considerablement després de la migració.

El nivell d’associacionisme és inferior a la mitjana, però són els que més 
diuen formar part d’una associació política (24%).

(*) Per sintetitzar, s’ha realitzat una mitjana dividint la suma dels percentatges d’associació
a cada un dels tipus demanat entre el número de tipologies.

Total Colombians

83,2 88,0

Catòlics 57,0 77,3

Evangelistes 5,1 4,5

Protestants 4,1 4,5

Vitalistes 0,3 4,5

Cap religió 3,8 9,1

País d'origen 50,1 40,9

Actualment 32,0 18,2

16,3 14,9Nivell d'associacionisme*

Es considera creient?

Anava al menys una 
vegada a la setmana als 

serveis religiosos

De quina religió?

Total Colombians

Situació política dolenta o molt 
dolenta 58,6 60,0

Poca o gens confiança en els 
polítics 79,9 88,0

El seu país és poc o gens 
democràtic 48,7 52,0

Grau de llibertat insuficient 40,3 64,0

Valoracions sobre el 
país d'origen
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RESUM BOLIVIANS
Llar d’origen

Tot i que la majoria procedeixen d’un entorn urbà, al voltant d’una quarta part té origen rural. Com la majoria de col·lectius vivien en cases grans amb una 
mitjana de 5,9 persones, lleugerament per sobre de la mitjana dels col·lectius analitzats.

Les llars on residien tot i que disposaven majoritàriament dels equipaments més bàsics, ho estaven lleugerament menys que en altres col·lectius. Per exemple 
menys del 50% disposava de telèfon i les noves tecnologies eren força més escasses que la mitjana. 

Total Bolivians

Electricitat 99,7 100,0

Televisió 97,1 94,7

Aigua corrent 96,0 94,7

Telèfon 80,4 47,4

Gas 77,7 84,2

Antena parbòlica 53,7 36,8

Ordinador 43,5 26,3

Internet 31,8 10,5

Equipament a la llar -
Han dit que sí-

Urbà 83,0 73,7

Rural 16,5 26,3
Àmbit residencial

Casa 67,8 73,7

Pis 24,7 10,5

Propietat 80,3 78,9

Lloguer 16,0 15,8
Tinença de la llar

Tipus de llar

Total Bolivians

4,9 5,9

4,9 5,4

 Mitjana persones a la llar

Mitjana germans

101,5 110,0

8,1 7,8

Mitjana de metros quadrats

Mitjana peces de la llar
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RESUM BOLIVIANS
Nivell d’estudis

Pare Mare Germans Entrevistat

És un col·lectiu on molts dels progenitors no tenien estudis (possiblement lligat a una major presència de famílies que vivien en àmbits rurals). En canvi, els fills 
i els entrevistats majoritàriament declaren disposar d’estudis mitjans.

Són, però, un col·lectiu on el nivell d’instrucció és clarament inferior a la mitjana de la mostra entrevistada.

Total

16,5

39,5

23,5
17,5

3,0

24,5

41,5
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3,5
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43,2
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Bolivians
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RESUM BOLIVIANS
Ocupació

Són els entrevistats que van començar 
a treballar en una edat més jove: de fet, 
més del 40% va fer-ho abans dels 16 
anys. 

Mentre que entre els progenitors tenen 
força pes les activitats agràries, tasques 
manuals i la construcció, entre els 
entrevistats predominen els que abans 
de marxar es dedicaven al comerç, eren 
conductors de vehicles o treballaven a 
la sanitat. Alguns entrevistats 
estudiaven abans de la migració.

El nivell d’ingressos que tenien abans 
de marxar és molt inferior a la mitjana 
dels col·lectius estudiats, només 
comparable a la declarada pels 
marroquins entrevistats.

Pare Mare Germans Entrevistat
(n=200) (n=200) (n=193) (n=176)

Activitats agràries i ramaderes 12,0 1,1 2,7 2,1
Altres treballadors manuals 3,6 1,7 3,6 2,2
Comerç 11,4 7,1 11,8 22,8
Conductors vehicles transport urbà o per 
carretera 4,0 3,3 4,1

Construcció 9,8 4,5 7,4
Empresaris i autònoms 9,8 2,3 2,4 2,8
Ensenyament 3,7 12,3 5,1 3,7
Estudiant 11,8 6,8
Membres poder executiu i legislatiu, i 
directius administracions públiques 1,4 0,1

Mestressa de casa 51,0 17,9 3,7
Militars, policia 5,5 3,1
Professionals amb titulació universitària 7,8 6,0 7,1 6,8
Professionals de suport d’operacions 
financeres i comercials 6,0 0,1 2,8

Professionals de suport de gestió 
administrativa 3,4

Restauració 0,9 1,4 4,7 5,3
Sanitat 6,9 4,3 3,1 5,3
Serveis personals / domèstic 1,1 3,2 5,5 3,3
Tasques administratives 3,5 5,3 7,1
Treballadors indústria 8,4 3,3 2,7 4,8
Altres tècnics i professionals de suport 0,6 4,3
Cap 0,9 0,3 3,4 5,0
No sap / No contesta 3,4 2,3 1,1

Total
Pare Mare Germans Entrevistat

(n=19) (n=19) (n=19) (n=17)

21,1 10,5 6,4
21,1 5,1 5,9
5,3 21,1 14,1 17,6

5,3 3,8 11,8

21,1 7,7 5,9
2,6 5,9

5,3 5,3 3,8
16,7 11,8

42,1 9,0 5,9

5,3 3,8

5,9

5,3

1,3
5,3 1,3 11,8
5,3 14,1 5,9

1,3
5,3 5,3 3,8 5,9

5,9
3,8

10,5 1,3

Bolivians

Total Bolivians

18,3 15,6

431,3 198,8

Mitjana d'edat 1ª feina

Mitjana d'ingresos abans d'emigrar
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RESUM BOLIVIANS 

Religió Política

Es mostren crítics amb la situació política del seu país i no tenen 
massa confiança en els seus polítics. Qüestionen força el nivell de 
democràcia de Bolívia, però no tant el grau de llibertat existent.

Més del 90% dels bolivians entrevistats es considera creient, bàsicament 
catòlics tot i que també hi ha una presència relativament important 
d’evangelistes. L’assistència a oficis religiosos que era molt majoritària a 
l’origen s’ha reduït considerablement.

El nivell d’associacionisme és similar a la mitjana, amb predomini dels 
que citen les entitats esportives i religioses.

(*) Per sintetitzar, s’ha realitzat una mitjana dividint la suma dels percentatges d’associació
a cada un dels tipus demanat entre el número de tipologies.

Total Bolivians

Situació política dolenta o molt 
dolenta 58,6 52,6

Poca o gens confiança en els 
polítics 79,9 73,7

El seu país és poc o gens 
democràtic 48,7 68,4

Grau de llibertat insuficient 40,3 26,3

Valoracions sobre el 
país d'origen

Total Bolivians

83,2 94,7

Catòlics 57,0 77,8

Evangelistes 5,1 22,2

País d'origen 50,1 66,7

Actualment 32,0 22,2

16,3 19,5Nivell d'associacionisme*

Es considera creient?

Anava al menys una 
vegada a la setmana als 

serveis religiosos

De quina religió?
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La migració i arribada a Barcelona
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Factors que originen la decisió d’emigrar
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Entorn personal
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Tres de cada quatre entrevistats diu que al seu entorn personal es parlava d’emigrar

○ El 74,6% dels entrevistats afirma que al seu entorn personal es 
parlava de la possibilitat d’emigrar, per un 25,4% que diu que no. 

○ Els peruans i pakistanesos són els que més han dit que es parlava 
en el seu entorn de la possibilitat d’emigrar i colombians i xinesos 
els que menys. 

○ Quan es demana amb qui mantenien aquest tipus de 
converses, la majoria d’entrevistats han citat algun familiar. Ho 
ha fet el 87,8%. El 47,3% ha esmentat la família en general, un 
16,3% ha concretat la parella, un 11,5% els germans, l’11,2% els 
pares i no arriba a l’1% els que han citat algun cosí i els fills.

○ Dels que no són familiars, la majoria ha mencionat els amics 
(45,4%), i de manera reduïda veïns, coneguts i companys d’estudis 
o feina.

Quan vostè estava al seu país, al seu entorn personal 
es parlava de la possibilitat d’emigrar?

Sí
74,6%No

25,4%

47,3

16,3

11,5

11,2

0,8

0,7

48,4

5,0

1,5

0,8

0 10 20 30 40 50

Família en general

Parella

Germans

Pares

Cosins

Fills

Amics

Veïns

Coneguts

Companys estudis / feina

Amb qui? (n=150)
- Multiresposta. Es parlava d’emigrar en el seu entorn personal-

Familiars: 87,8%

No familiars: 55,7%
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(*) Aquesta pregunta és multiresposta, per aquest motiu, si es sumen els diversos percentatges el resultat és més gran que 100.

Quan vostè estava al seu país, al seu entorn personal es parlava de la possibilitat d’emigrar?

Amb qui? (n=150)
- Multiresposta*. Es parlava d’emigrar en el seu entorn personal-

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Sí 74,6 87,5 60,9 80,8 70,4 88,0 64,0 73,7 74,2

No 25,4 12,5 39,1 19,2 29,6 12,0 36,0 26,3 25,8

Total
Nacionalitat

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=150) (n=21) (n=14) (n=21) (n=19) (n=22) (n=16) (n=14) (n=23)

FAMILIARS 87,8 95,2 107,1 81,0 89,5 59,1 75,0 100,0 91,3

Família en general 47,3 66,7 21,4 61,9 52,6 40,9 31,3 64,3 43,5

Parella 16,3 4,8 35,7 10,5 9,1 7,1 26,1

Germans 11,5 9,5 7,1 5,3 4,5 31,3 28,6 13,0

Pares 11,2 14,3 35,7 14,3 21,1 6,3 8,7

Cosins 0,8 4,8 6,3

Fills 0,7 7,1 4,5

NO FAMILIARS 55,7 28,6 35,7 42,9 63,2 59,1 81,3 35,7 60,9

Amics 48,4 28,6 35,7 38,1 47,4 59,1 50,0 21,4 56,5

Veïns 5,0 4,8 10,5 6,3 14,3 4,3

Coneguts 1,5 5,3 12,5

Companys estudis / feina 0,8 12,5

Nacionalitat
Total
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La majoria tenia algun familiar o conegut* que havia emigrat i en feia una valoració positiva

○ Quan es demana si tenen algun familiar que havia emigrat, més 
del 60% dels entrevistats ha contestat que sí. Un 28,7% tenia 
algun germà vivint a l’estranger, un 14% cosins, el 12,2% oncles, un 
9,4% hi tenia els pares, un 3,3% la parella i un 1,1% els fills i en 
menor proporció, cunyats i nebots.

○ Els entrevistats de la resta del món, els pakistanesos i els xinesos 
n’hi ha més que no tenien cap familiar que hagués emigrat.

○ Els que tenien familiars emigrats, majoritàriament hi tenien algun 
germà, tret dels pakistanesos entre els que havien emigrat més els 
pares. Els bolivians han esmentat pràcticament igual a germans i 
pares i els xinesos a germans i parella.

○ D’altra banda, quan es pregunta si coneixien algú més que 
hagués emigrat, el 64% ha dit que tenia algun amic a 
l’estranger, un 12,4% ha esmentat a algun altre familiar, un 4% a 
algun familiar de la parella, un 3,1% algun veí i no arriba a l’1% ha 
citat altres coneguts. El 19,5% no coneixia ningú fora de la seva 
família que hagués emigrat.

○ Colombians, equatorians i bolivians són els que més tenien algun 
amic a l’estranger i marroquins i pakistanesos els que menys.

○ Espanya és el país on més entrevistats han dit que vivien les 
persones conegudes que havien emigrat, fossin familiars o no. 
Altres països o zones que destaquen són la resta d’Europa, els 
Estats Units i Canadà.  

○ Els colombians tenien força familiars i altres coneguts als Estats 
Units. En el cas de bolivians, gairebé el 30% dels familiars emigrats 
vivien a Argentina. 

○ La majoria de familiars i altres coneguts considerava la seva 
experiència de manera positiva o molt positiva. 

○ Pakistanesos, xinesos i bolivians són els únics que tenien familiars 
que la qualificaven de manera negativa.

○ Entre peruans i colombians n’hi ha més que tenien coneguts amb 
una percepció negativa de la seva situació.

(*) Primer es preguntava si tenien algun familiar que hagués emigrat i posteriorment si coneixia algú més que hagués marxat del seu país. Per aquest motiu ens trobem a familiars a la 
segona pregunta.
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Ningú: 39,2%

Algun familiar seu havia emigrat? Qui? Coneixia a algú més que hagués emigrat? Qui?

Ningú: 19,5%
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Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

NO FAMILIARS 67,8 50,0 60,9 50,0 74,1 56,0 84,0 73,7 71,0

Amics 64,0 50,0 60,9 46,2 59,3 52,0 80,0 63,2 71,0

Veïns 3,1 14,8 4,0 10,5

Companys estudis / feina 0,3 3,8

Coneguts 0,3 4,0

FAMILIARS 16,7 20,8 7,7 29,6 32,0 12,0 21,1 12,9

Oncles 6,4 4,2 3,8 12,0 10,5 9,7

Cosins 4,9 12,5 3,8 11,1 16,0 8,0 5,3

Família de la parella 4,0 14,8 4,0 3,2

Parella 0,9 3,7 5,3

Família llunyana 0,3 4,0

Avis 0,3 4,2

Ningú 19,5 33,3 39,1 46,2 7,4 16,0 16,0 15,8 16,1

Nacionalitat
Total

Algun familiar seu havia emigrat? Qui?

Coneixia algú més que hagués emigrat? Qui?

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Germans 28,7 16,7 17,4 42,3 40,7 48,0 40,0 36,8 19,4

Cosins 14,0 8,3 8,7 15,4 14,8 12,0 20,0 16,1

Oncles 12,2 8,3 8,7 11,5 14,8 28,0 5,3 12,9

Pares 9,4 20,8 13,0 7,7 11,1 16,0 8,0 31,6 3,2

Parella 3,3 17,4 3,8 7,4 8,0 5,3

Altres familiars 2,9 4,3 7,4 12,0 10,5

Ningú 39,2 50,0 47,8 23,1 25,9 28,0 12,0 26,3 51,6

Total
Nacionalitat
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Espanya; 53,5

Resta 
d'Europa; 19,2

Estats Units; 
18,2

Argentina;  7,6

Resta del món; 
2,9

Algú de la seva família havia emigrat (n=133) Algú més del seu entorn havia emigrat (n=153)

Espanya; 54,6

Estats Units i 
Canadà; 20,8

Resta d'Europa; 
20,2

Amèrica 
Llatina;  2,5 NS;  2,1

Resta del món; 
5,7

A quin país va anar? 

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=133) (n=12) (n=12) (n=20) (n=20) (n=18) (n=22) (n=14) (n=15)

Espanya 53,5 41,7 66,7 75,0 75,0 72,2 40,9 64,3 33,3

Resta d'Europa 19,2 16,7 16,7 20,0 20,0 11,1 13,6 26,7

Estats Units 18,2 16,7 16,7 10,0 11,1 40,9 26,7

Argentina 7,6 5,0 5,6 28,6 13,3

Resta del món 2,9 25,0 5,6 4,5 7,1

Total
Nacionalitat

Algun familiar seu havia 
emigrat

(n=153) (n=16) (n=14) (n=14) (n=25) (n=21) (n=21) (n=16) (n=26)

Espanya 54,6 87,5 85,7 71,4 64,0 38,1 33,3 75,0 46,2

Estats Units i Canadà 20,8 7,1 20,0 42,9 38,1 23,1

Resta d'Europa 20,2 6,3 7,1 28,6 20,0 4,8 14,3 12,5 26,9

Resta del món 5,7 6,3 4,0 4,8 9,5 7,7

Amèrica Llatina 2,5 4,0 9,5 4,8 12,5

No sap 2,1 6,3 3,8

Algú més del seu entron 
havia emigrat
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Algú de la seva família havia emigrat (n=133) Algú més del seu entorn havia emigrat (n=153)

I la persona que va emigrar, com considerava la seva experiència? 

31,3

53,0

5,0 5,3
1,1

4,3

Molt positiva Positiva Ni positiva ni
negativa

Negativa Molt negativa NS / NC

30,5

61,2

2,3 3,7 2,3

Molt positiva Positiva Ni positiva ni
negativa

Negativa NS / NC

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=133) (n=12) (n=12) (n=20) (n=20) (n=18) (n=22) (n=14) (n=15)

Molt positiva 30,5 8,3 16,7 15,0 35,0 22,2 40,9 14,3 40,0

Positiva 61,2 83,3 58,3 70,0 55,0 77,8 54,5 78,6 53,3

Ni positiva ni negativa 2,3 8,3 5,0 5,0 4,5

Negativa 3,7 8,3 8,3 7,1 6,7

NS / NC 2,3 8,3 10,0 5,0

Total
Nacionalitat

Algun familiar seu havia 
emigrat

(n=153) (n=16) (n=14) (n=14) (n=25) (n=21) (n=21) (n=16) (n=26)

Molt positiva 31,3 25,0 50,0 44,0 19,0 14,3 18,8 34,6

Positiva 53,0 50,0 92,9 35,7 44,0 61,9 47,6 56,3 53,8

Ni positiva ni negativa 5,0 18,8 7,1 4,0 4,8 12,5 3,8

Negativa 5,3 7,1 7,1 8,0 9,5 9,5 3,8

Molt negativa 1,1 4,8 9,5

NS / NC 4,3 6,3 4,8 14,3 12,5 3,8

Algú més del seu entron 
havia emigrat
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Gran part dels que coneixia algú que havia emigrat hi mantenia el contacte, majoritàriament per 
telèfon 

○ Entre els entrevistats que coneixien algú que havia emigrat, el 
83,3% mantenia algun contacte amb aquestes persones, per un 
16,7% que el va perdre. 

○ Aquesta elevada comunicació es manté per nacionalitats. Els que 
menys mantenien el contacte eren els peruans: el 75% es 
comunicava amb les persones que havien marxat quan encara vivia 
al país d’origen. 

○ El mitjà preferit per mantenir aquest contacte era el telèfon, 
utilitzat pel 78,8%. Un 24,6% ho feia mitjançant el correu 
electrònic, un 23,1% havia rebut alguna visita al país d’origen, el xat 
i el correu tradicional els han citat ambdós el 10,3% i un 0,4% ha 
esmentat altres mitjans.

○ Equatorians, colombians i marroquins són els que més tenien 
coneguts o familiars que els havien pogut explicar personalment la 
seva experiència. Els colombians són els que més feien servir el 
correu electrònic i els xinesos el xat.

Sí
83,3%

No
16,7%

83,3

88,9

87,5

86,4

84,2

81,0

80,0

75,0

82,1

Total (n=185)

Equatoriana  (n=27)

Colombiana (n=24)

Marroquina (n=22)

Boliviana (n=19)

Pakistanesa (n=21)

Xinesa (n=20)

Peruana (n=24)

Resta del món (n=28)

Mantenia contacte amb les persones que coneixia que 
havien emigrat? (n=185)

-Coneixia algú que havia emigrat-
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A través de quin mitjà? (n=154)
-Mantenia contacte amb les persones conegudes que havien emigrat-

78,8

24,6 23,1

10,3 10,3

0,4 0,4

Telèfon Correu
electrònic

Personal Xat Correu postal Altres No sap

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=154) (n=17) (n=16) (n=19) (n=24) (n=18) (n=21) (n=16) (n=23)

Telèfon 78,8 76,5 93,8 89,5 83,3 83,3 81,0 100,0 69,6

Correu electrònic 24,6 11,8 16,7 22,2 33,3 39,1

Personal 23,1 11,8 26,3 29,2 16,7 28,6 12,5 26,1

Xat 10,3 5,9 18,8 5,3 11,1 4,8 17,4

Correu postal 10,3 5,9 29,2 5,6 9,5 8,7

Altres 0,4 5,6

No sap 0,4 5,9

Total
Nacionalitat



116

La integració de la població nouvinguda a Barcelona

Desembre 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

Situació en el moment d’emigrar
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La majoria d’entrevistats tenia perspectives negatives al país d’origen, tant laborals com d’ingressos

○ Quan es pegunta per les expectatives laborals al país d’origen 
si es quedava, més del 70% esmenta qüestions negatives. 

○ D’una banda els entrevistats destaquen l’estancament, reflectit 
en aspectes com continuar fent el mateix sense possibilitat de 
millorar (13,5%), les perspectives nul·les o molt limitades (10,6%), 
que no hi havia feina (8%) i el treballar per viure (2,5%). 

○ En relació al tipus de feina i les seves condicions, un 13,5% diu 
que les condicions laborals eren dolentes, un 8% que es tractava de 
feines poc qualificades i el 2% que no n’hi havia de la seva 
professió. Altres aspectes són la inestabilitat al país (9,8%) i un 2% 
diu que tenia problemes financers. 

○ Tot i això, un 14,3% diu que tenia possibilitats de superació i un 
10,6% un negoci propi o familiar. El 5,1% no es plantejava treballar, 
ja sigui per edat o perquè es eren mestresses de casa.

○ Segons les diverses nacionalitats, xinesos, marroquins, peruans i 
bolivians han esmentat més que la resta algun dels aspectes 
relatius a l’estancament, en tant que colombians i pakistanesos 
s’han referit més a les condicions laborals.

○ Més d’una quarta part dels bolivians ha citat la inestabilitat al 
país i entre marroquins i pakistanesos augmenta el número dels 
que no treballava (majoritàriament per una qüestió relacionada amb 
l’edat d’emigració).

○ Pel que fa als ingressos, la majoria d’entrevistats també tenien 
unes expectatives dolentes.  Els sous baixos (18,9%), les poques 
possibilitats de millorar (12,2%), perspectives nul·les o dolentes 
(9,7%), uns ingressos només per sobreviure (9,7%) i la inestabilitat 
laboral (2,3%), són diferents aspectes negatius esmentats. Un 5,8% 
dels entrevistats ha esmentat la inestabilitat al país i un 2% els 
deutes.

○ Un seguit d’entrevistats afirmen que les seves expectatives eren 
positives, donat que tenien possibilitats de millorar (12,5%), diuen 
que tenien un bon sou (8,3%) o que tenien un negoci amb 
perspectives de millora (1,4%). 

○ Un 10% ha esmentat una xifra concreta, la majoria inferior als 500 
euros mensuals. 

○ Dels sous baixos en parlen més equatorians i colombians, unes 
perspectives dolentes o nul·les ho han esmentat més pakistanesos i 
marroquins. Els xinesos citen més els ingressos necessaris per 
viure o sobreviure.

○ Entre marroquins, bolivians, xinesos i pakistanesos el nivell de no 
resposta és força elevat, especialment en el cas dels dos primers.
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Perspectives al país d’origen
-Multiresposta-

Laborals Ingressos

Negatives: 70,2%

Positives: 24,9%

Negatives: 60,6%

Positives: 22,2%
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Abans de marxar, quines perspectives laborals tenia al seu país? 

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

El mateix (no perspectiva de millora) 13,5 8,3 8,7 3,8 14,8 24,0 16,0 21,1 12,9

Condicions laborals dolentes (sou, 
inestabilitat,...) 13,5 7,7 11,1 8,0 24,0 5,3 19,4

Poques perspectives o cap 10,6 8,3 4,3 23,1 8,0 4,0 16,1

Inestabilitat al país (política, econòmica, 
social…) 9,8 8,3 3,8 3,7 8,0 8,0 26,3 12,9

Feines poc qualificades 8,0 20,8 15,4 11,1 4,0 4,0 5,3 6,5

No hi havia feina 8,0 12,5 8,7 19,2 3,7 4,0 12,0 10,5 6,5

Treballar per viure 2,8 4,2 39,1 4,0

No hi havia de la seva professió 2,0 3,8 7,4 4,0 4,0

Problemes financers (deutes) 2,0 7,4 4,0 8,0

Bones expectatives (possibilitat 
superarció) 14,3 8,3 8,7 3,8 18,5 16,0 16,0 10,5 16,1

Negoci propi, familiar 10,6 8,3 4,3 7,7 18,5 16,0 8,0 5,3 9,7

No treballava (edat, estudis, mestressa 
casa) 5,1 12,5 8,7 15,4 3,7 4,0 5,3 3,2

NS / NC 2,1 8,3 17,4 10,5

Nacionalitat
Total
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I en relació als ingressos, quines perspectives tenia al seu país? 

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Sous baixos 18,9 16,7 19,2 25,9 16,0 24,0 15,8 19,4

Poques possibilitats de millorar 12,2 4,2 17,4 11,1 16,0 12,0 16,1

Dolentes, nul·les 9,7 25,0 8,7 23,1 11,1 12,0 5,3 6,5

Només per viure / sobreviure 9,7 8,3 34,8 3,8 7,4 4,0 8,0 10,5 9,7

Inestabilitat al país (política, econòmica, 
social…) 5,8 12,0 4,0 5,3 9,7

Inestabilitat laboral 2,3 3,7 4,0 3,2

Deutes 2,0 7,4 4,0 8,0

Possibilitat de progrés 12,5 8,7 7,4 4,0 16,0 15,8 19,4

Bon sou, estabilitat 8,3 8,3 4,3 7,7 11,1 12,0 9,7

Bones a negoci propi o familiar 1,4 4,2 3,7 8,0

Entre 100 i 500 euros 4,0 4,2 4,3 11,5 3,7 4,0 20,0 5,3

De 501 a 1000 euros 3,7 3,7 5,3 6,5

Menys de 100 euros 2,0 4,2 3,8 7,4 5,3

Més de 1000 euros 0,3 4,0

No treballava 1,4 4,2 3,8 3,7 5,3

NS / NC 8,5 20,8 21,7 26,9 12,0 26,3 3,2

Nacionalitat
Total
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Estratègies d’emigració
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La majoria diu que no es plantejava l’emigració formant part d’una estratègia familiar

○ Set de cada deu entrevistats afirma que la seva va ser una 
decisió individual, per un 29,3% que diu que formava part d’una 
estratègia familiar de migració. L’1,7% no respon.

○ Els que més han dit que es tracta d’una estratègia familiar són els 
equatorians, entre els que més de la meitat diuen que venen en 
família.

○ Pakistanesos, colombians i xinesos són els que més han dit que es 
tracta d’una decisió individual.

○ Les estratègies familiars* predominants a l’hora d’emigrar són 
aquelles en que primer ve un dels dos cònjuges. El 52,8% ha dit 
que primer va venir l’home i un 23,1% que primer ho va fer la dona. 
El 12,7% ha comentat que primer va emigrar algun germà i un 4,5% 
diu que van arribar junts. El 4,9% tenia parella espanyola i un 1,1% 
diu que en el procés va deixar de ser una estratègia familiar**.

○ Segons la majoria de nacionalitats predominen les estratègies en 
les que primer ha emigrat l’home. Entre els colombians n’hi ha més 
que diuen que primer ha vingut la dona o algun germà.

○ La majoria, el 61,9%, ha dit que no pensa portar a ningú més a 
viure a Espanya. Un 23% diu que pensa portar els pares o 
ascendents, un 18,8% als fills i un 10,2% la parella.

○ Els equatorians i peruans són els que més pensen portar algun 
familiar seu a viure aquí, especialment els fills. Els bolivians també
es plantegen portar als seus fills.

(*)  Cal tenir present el número de casos, 64, a l’hora d’analitzar els resultats, que fa que sigui de caire més qualitatiu que quantitatiu.

(**) Quan es demana per l’estratègia es pregunta sobre com es va plantejar el viatge en principi. Així doncs, hi ha un cúmul de factors que poden fer que el que s’havia plantejat com a 
decisió individual es transformi en familiar, al portar al país d’acollida a familiars, i a la inversa.
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Individual; 
69,0

Familiar; 
29,3

No sap;  1,7

La seva va ser una decisió individual o 
formava part d’una estratègia familiar?

Em podria dir en què consistia aquesta estratègia? (n=64)
–Estratègia familiar de migració-

52,8

23,1

12,7

4,5

4,9

1,1

0,8

0 20 40 60

Primer home (després
parella, desc. i/o ascen.)

Primer dona (després
parella, desc. i/o ascen.)

Primer ve algun germà
(després pares,etc…)

Van arribar junts (parella,
germans,…)

Parella de nacionalitat
espanyola

Per circumstàncies canvi
a estratègia individual

No contesta
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69,0

75,0

72,0

69,6

68,4

68,0

61,5

44,4

77,4

29,3

25,0

28,0

26,1

31,6

32,0

38,5

55,6

19,4

Total

Pakistanesa (n=24)

Colombiana (n=25)

Xinesa (n=23)

Boliviana (n=19)

Peruans(n=25)

Marroquina (n=26)

Equatoriana  (n=27)

Resta del món (n=31)

La seva va ser una decisió individual o formava part d’una estratègia familiar?

Em podria dir en què consistia aquesta 
estratègia? (n=64)

–Estratègia familiar de migració-

Individual
Estratègia familiar
NS / NC

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=64) (n=6) (n=6) (n=10) (n=15) (n=8) (n=7) (n=6) (n=6)

Primer home (després parella, desc. 
i/o ascen.) 52,8 66,7 16,7 70,0 46,7 50,0 14,3 50,0 66,7

Primer dona (després parella, desc. 
i/o ascen.) 23,1 33,3 33,3 25,0 42,9 33,3 16,7

Primer ve algun germà (després 
pares,etc…) 12,7 33,3 30,0 13,3 12,5 28,6 16,7

Van arribar junts (parella, 
germans,…) 4,5 33,3 6,7 14,3

Parella de nacionalitat espanyola 4,9 16,7

Per circumstàncies canvi a 
estratègia individual 1,1 12,5

No contesta 0,8 16,7

Total
Nacionalitat
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23,0

18,8

10,2

0,3
0

10

20

30

Ascendents Fills Parella No sap

Té la intenció de portar a Espanya als seus pares (ascendents), parella o fills 
que encara no viuen aquí? 

A ningú: 
61,9%

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Ascendents 23,0 16,7 26,1 26,9 29,6 12,0 16,0 5,3 25,8

Fills 18,8 20,8 17,4 3,8 33,3 28,0 20,0 31,6 12,9

Parella 10,2 20,8 17,4 11,1 16,0 4,0 5,3 9,7

Ningú 61,9 62,5 56,5 65,4 48,1 52,0 64,0 63,2 67,7

No sap 0,3 3,8

Total
Nacionalitat



126

La integració de la població nouvinguda a Barcelona

Desembre 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

Expectatives al país d’acollida
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Les expectatives a l’hora d’emigrar, eren de millora econòmica, independentment de les expectatives 
laborals que tinguessin

○ Quan es pregunta sobre les expectatives que tenien a l’hora 
d’emigrar, la majoria esperava una millora de la seva situació
tant econòmica com de qualitat de vida. Millor sou que al país 
d’origen (18,2%), un sou alt (16%), viure bé i estabilitat (13,8%), 
mantenir-se i ajudar a la família (9,2%) o mantenir-se i estalviar 
(4,9%), són els més esmentats

○ Alguns han donat una xifra concreta: un 15% ha dit que esperava 
cobrar entre 501 i 100 euros, el 3,8% més de 1000 i un 0,3% menys 
de 500. En qualsevol cas, per sobre de les perspectives que tenien 
al seu país d’origen.

○ El 8,8% diu que no hi pensava i un 11,6% no ha donat cap resposta.

○ Millor sou que al país d’origen o la millora econòmica (sou alt) ho 
han dit més xinesos, equatorians, bolivians i pakistanesos. Els 
colombians han destacat més l’estabilitat i entre els 
llatinoamericans és entre els que han citat més ajudar a la 
família i/o estalviar.

○ En relació a les expectatives laborals, la majoria ha esmentat 
ocupacions concretes (generalment poc qualificades) o 
directament han dit que no hi pensaven en el tipus de feina. 
Només una cinquena part esperava millorar laboralment 
emigrant. 

○ Un 20,3% esperava treballar de qualsevol feina. Les ocupacions 
concretes més esmentades són: qualsevol relacionada amb la seva 
professió, el servei domèstic, la construcció, hoteleria, peó / obrer i 
dependenta.

○ El 9,6% una feina millor que al país d’origen, el 7,2% estabilitat 
econòmica i laboral i un 3,8% un negoci propi.

○ Un 7,8% ha dit que no venia a treballar (estudiants i mestresses de 
casa) i un 1,7% que treballaria en una feina pitjor. El 6,9% no s’ho 
havia plantejat o no ho sabia.  

○ Els xinesos han esmentat més que la resta que esperaven treballar 
de qualsevol feina. Un 42,1% dels bolivians esperaven treballar al 
servei domèstic, un 12,5% dels pakistanesos a l’hoteleria i l’11,5% 
dels marroquins com a peó o obrer. 

○ Colombians i equatorians són els que més han dit que esperaven 
treballar d’alguna feina de la seva professió. Entre els marroquins 
n’hi ha més que diuen que no venien a treballar i els peruans que 
esperaven aconseguir estabilitat econòmica i laboral.



128

La integració de la població nouvinguda a Barcelona

Desembre 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

18,1

7,5

4,8

4,6

2,9

2,9

0,3

20,3

3,7

1,7

9,6

7,2

3,8

1,7

7,8

3,2

0 5 10 15 20 25

Alguna feina de la seva professió

Servei domèstic

Construcció

Hoteleria

Peó, obrer

Dependenta

Oficina

Qualsevol feina

No tenia ni idea

Una feina pitjor

Millor feina i condicions que al país d'origen

Estabilitat econòmica i laboral

Negoci propi

Altres

No venia a treballar

NS / NC

18,2

16,0

13,8

9,2

4,9

15,0

3,8

0,3

8,8

11,6

0 5 10 15 20

Millor sou que al país d'origen

Millora econòmica (sou alt)

Viure bé, estabilitat

Mantenir-se i ajudar a la família

Mantenir-se i estalviar

De 501 a 1000 euros

Més de 1000 euros

Menys de 500 euros

No hi pensava 

No sap

Expectatives al país d’acollida

Ingressos

Positives: 62,1%

Laborals

Positives: 20,6%

Negatives: 25,7%

Ocupació
concreta: 41,1%



129

La integració de la població nouvinguda a Barcelona

Desembre 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

I en relació als ingressos, què pensava que podia aconseguir emigrant? 

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Millor sou que al país d'origen 18,2 4,2 4,3 15,4 37,0 8,0 16,0 10,5 19,4

Millora econòmica (sou alt) 16,0 20,8 69,6 3,8 14,8 8,0 8,0 21,1 12,9

Viure bé, estabilitat 13,8 4,2 3,8 3,7 12,0 20,0 5,3 22,6

Mantenir-se i ajudar a la família 9,2 4,2 3,8 14,8 16,0 8,0 5,3 9,7

Mantenir-se i estalviar 4,9 7,4 12,0 12,0 10,5 3,2

De 501 a 1000 euros 15,0 8,3 19,2 14,8 20,0 16,0 15,8 16,1

Més de 1000 euros 3,8 4,2 7,7 7,4 12,0 8,0 5,3

Menys de 500 euros 0,3 5,3

No hi pensava (estudiant, mestressa 
de casa,…) 8,8 4,3 7,7 7,4 4,0 12,0 12,9

No sap 11,6 58,3 21,7 38,5 8,0 26,3 3,2

Total
Nacionalitat
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Quan vostè va decidir emigrar, què esperava aconseguir laboralment al país d’acollida? 

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Alguna feina de la seva professió 18,1 8,3 21,7 3,8 29,6 16,0 36,0 10,5 16,1

Servei domèstic 7,5 3,8 11,1 12,0 12,0 42,1 3,2

Construcció 4,8 4,2 7,4 8,0 6,5

Hoteleria 4,6 12,5 4,3 8,0 6,5

Peó, obrer 2,9 11,5 3,7 3,2

Dependenta 2,9 8,3 3,8 3,7 3,2

Oficina 0,3 4,0

Qualsevol feina 20,3 29,2 43,5 15,4 7,4 8,0 16,0 31,6 22,6

No tenia ni idea 3,7 8,3 7,7 3,7 4,0 4,0 3,2

Una feina pitjor 1,7 4,3 3,8 7,4

Millor feina i condicions que al país 
d'origen 9,6 21,7 7,7 7,4 4,0 4,0 5,3 12,9

Estabilitat econòmica i laboral 7,2 8,3 4,3 7,7 14,8 24,0 5,3 3,2

Negoci propi 3,8 8,0 4,0 6,5

Altres 1,7 4,0 3,2

No venia a treballar 7,8 4,2 19,2 3,7 4,0 12,0 9,7

NS / NC 3,2 16,7 15,4 8,0 5,3

Total
Nacionalitat
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Els entrevistats coneixien parcialment com és la situació de l’habitatge als països d’acollida

○ La majoria esperava viure a un pis (19,6%) o compartir-ne un 
(15,2%), en tant que el 7,4% pensava que viuria a una casa.

○ Part dels entrevistats s’han referit a les condicions de l’habitatge:
confortable, agradable (9,4%), gran i espaiós (7,2%), preu elevat 
(3,2%) i pisos petits (2,6%). Un 5,2% va dir que coneixia com era la 
situació de l’habitatge a Barcelona.

○ El 12,9% l’ha comparat amb el que tenia al país d’origen: un 
5,1% esperava que fos semblant i un 7,8% que fos millor.

○ El 10% diu que no hi havia pensat i el 9,5% que no li preocupava
perquè arribava a casa d’algun conegut. El 7,1% ha comentat que 
esperava viure a un habitatge per ell sol.

○ En tant que pakistanesos i marroquins han destacat més que 
esperaven que l’habitatge fos un pis,  els llatinoamericans han citat 
més l’haver de compartir-lo. 

○ Els peruans eren els que més informats estaven de com estava la 
situació de l’habitatge aquí.

I quan pensava en emigrar, quin tipus d’habitatge i situació
pensava trobar-se en el país d’acollida?
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No sap



132

La integració de la població nouvinguda a Barcelona

Desembre 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

I quan pensava en emigrar, quin tipus d’habitatge i situació pensava trobar-se 
en el país d’acollida

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Pis 19,6 45,8 4,3 46,2 3,7 12,0 16,0 26,3 19,4

Compartir pis 15,2 8,3 7,7 33,3 16,0 24,0 31,6 9,7

No hi havia pensat 10,0 4,2 8,7 3,8 7,4 12,0 12,0 5,3 12,9

Arribava a casa d'algú 9,5 7,7 8,0 12,0 5,3 16,1

Confortable, agradable, bona 9,4 12,5 4,3 11,5 14,8 8,0 16,0 10,5 6,5

Casa 7,4 4,2 13,0 15,4 18,5 12,0 3,2

Habitatge gran, espaiós 7,2 16,7 4,3 11,1 12,0 5,3 6,5

Habitatge per a ell sol 7,1 4,2 11,1 4,0 8,0 9,7

Sabia com era la situació de 
l’habitatge 5,2 3,8 3,7 12,0 8,0 6,5

Semblant a la que tenia 5,1 8,7 7,7 3,7 8,0 6,5

Millor qualitat 3,9 4,2 4,3 7,4 8,0 5,3 3,2

Millor que al seu país 3,9 4,2 39,1 3,2

Preu (car) 3,2 4,0 6,5

Pisos petits 2,6 3,8 4,0 10,5 3,2

NS 5,6 8,3 21,7 3,8 4,0 5,3 6,5

Nacionalitat
Total
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Les futures relacions, tant amb compatriotes com amb els autòctons, s’esperava que fossin 
positives

○ Més del 80% esperava que la seva relació amb les persones del 
seu país d’origen seria bona (53,5%) o molt bona (30%). Un 
3,7% pensava que seria dolenta o molt dolenta i un 8,8% ni una 
cosa ni l’altra.

○ Els que pensaven que el tipus de relació seria més negativa amb 
els seus compatriotes són els bolivians i els marroquins i els que 
pensaven que seria més positiva són equatorians i xinesos.

○ En el cas de la relació amb els residents originaris del país de 
recepció, la majoria també pensaven que seria bona (53,6%) o 
molt bona (23,5%).  Un 5,7% tenia males expectatives i l’11,2% no 
pensava que fos ni bona ni dolenta.

○ Els xinesos són els que tenien una percepció més positiva de la 
relació futura amb les persones del país d’acollida. En general, 
entre els llatinoamericans augmenten considerablement les 
perspectives negatives, especialment en el cas dels equatorians 
(una quarta part pensava que seria dolenta o molt dolenta).



134

La integració de la població nouvinguda a Barcelona

Desembre 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

Com esperava que fos la seva relació amb les persones del seu país a 
l’estranger

30,0

53,5

8,8

3,4
0,3

4,0

Molt bona Bona Ni bona ni
dolenta

Dolenta Molt dolenta NS / NC

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Molt bona 30,0 29,2 34,8 11,5 37,0 16,0 28,0 10,5 35,5

Bona 53,5 62,5 60,9 73,1 63,0 56,0 52,0 73,7 41,9

Ni bona ni dolenta 8,8 3,8 24,0 8,0 5,3 12,9

Dolenta 3,4 4,2 4,3 11,5 4,0 5,3 3,2

Molt dolenta 0,3 5,3

No sap 4,0 4,2 4,0 8,0 6,5

Nacionalitat
Total
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I la relació amb les persones del país de recepció, com pensava que seria?

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Molt bona 23,5 16,7 39,1 15,4 7,4 16,0 4,0 10,5 35,5

Bona 53,6 66,7 56,5 76,9 48,1 52,0 52,0 63,2 48,4

Ni bona ni dolenta 11,2 4,2 7,7 18,5 20,0 32,0 15,8 6,5

Dolenta 5,1 4,3 22,2 12,0 10,5

Molt dolenta 0,6 3,7

No sap 6,0 12,5 12,0 9,7

Nacionalitat
Total

23,5

53,6

11,2

5,1
0,6

6,0

Molt bona Bona Ni bona ni
dolenta

Dolenta Molt dolenta NS / NC
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Destinació, trajecte i arribada a Barcelona
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Elecció de la destinació
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Tenir algun conegut és el que més determina l’elecció de la destinació a l’hora d’emigrar.

○ Més del 75% quan es va plantejar emigrar va triar Barcelona 
com a destinació. Un 4,6% ha dit que la seva primera destinació
era Madrid, un 6,3% un altre municipi de la resta d’Espanya, el 8,2% 
havia pensat emigrar a la resta d’Europa i un 4% a la resta del món.

○ Tot i que l’elecció de Barcelona és majoritària en tots els col·lectius, 
entre els equatorians n’hi ha més que havien triat Madrid com a 
primera destinació, els marroquins havien escollit més altres 
municipis de la resta d’Espanya. A la resta d’Europa, els xinesos 
són els que més hi havien optat d’anar en principi (especialment a 
Itàlia i França) i els colombians els que més han esmentat algun 
país de la resta del món (Estats Units i República Dominicana).

○ En quant a la motivació, gairebé dos terços la va triar perquè hi 
tenia algun conegut: familiars (33,4%), amics o coneguts (22,4%) 
o la parella (8,5%). La majoria d’entrevistats ha esmentat als 
familiars per davant els amics o coneguts tret d’entre pakistanesos i 
xinesos. Els equatorians i bolivians hi tenien més que la resta a la 
parella.

○ Un 8,2% ho va fer per motius relacionats amb la feina, un 6,8% 
perquè li agradava, un 4% pels estudis i un 2,8% per la facilitat de 
legalització.

○ També han esmentat, entre altres, el cosmopolitisme, qüestions 
econòmiques, que l’hi havien parlat bé, una ciutat turística o que no 
tenia més opcions.

○ Els que més han dit que la van triar en funció de la feina o per 
qüestions econòmiques són xinesos i peruans. La facilitat per a la 
legalització va ser més important per als pakistanesos.
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Quina va ser la primera destinació que va 
escollir? Per quin motiu va triar aquesta destinació?
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Quina va ser la 
primera destinació

que va escollir?

Per quin motiu la van 
triar?

Hi tenia altres familiars 33,4 25,0 21,7 46,2 48,1 40,0 40,0 42,1 25,8

Hi tenia amics / coneguts 22,4 33,3 26,1 14,8 8,0 24,0 21,1 29,0

Hi tenia la parella 8,5 8,7 3,8 14,8 8,0 10,5 9,7

Relacionats amb la feina 8,2 8,3 21,7 15,4 7,4 20,0 4,0 15,8 3,2

Li agrada 6,8 4,2 8,7 7,7 8,0 8,0 9,7

Pels estudis 4,0 4,3 3,8 8,0 6,5

Facilitat de legalització 2,8 12,5 4,3 3,8 3,2
És cosmopolita / oberta / per la 
diversitat 1,7 4,2 3,2

Qüestions econòmiques 1,4 7,4 4,0

N'hi havien parlat bé 1,4 7,7 3,7 5,3
És una ciutat turística / 
Turisme 0,9 3,8 3,7

No tenia més opcions 0,6 4,2 3,8

Per l'idioma 0,3 4,0

Qualitat de vida / S'hi viu bé 0,3 5,3

Millors oportunitats 0,3 4,2

Per la gent / L'ambient 0,3 4,2

Per conèixer aquest lloc 0,3 4,0

El mar / la platja 0,2 4,3

Altres 4,6 3,8 8,0 12,0 6,5

No sap 1,4 3,2

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Barcelona 76,9 79,2 78,3 73,1 77,8 76,0 76,0 100,0 74,2

Madrid 4,6 4,2 4,3 11,1 8,0 4,0 3,2

Resta Espanya 6,3 4,3 15,4 8,0 9,7

Resta Unió Europea 8,2 8,3 13,0 11,5 7,4 8,0 9,7

Resta del món 4,0 8,3 3,7 8,0 12,0 3,2

Nacionalitat
Total
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Viatge fins arribar a Barcelona
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Per arribar a Barcelona la majoria va necessitar fer només una etapa, viatjant sobretot en avió

○ Tot i que el 76,9% dels entrevistats van optar per Barcelona 
com a primera opció, el 71,8% va arribar a la ciutat només en 
una etapa(*). Un 17,7% en va necessitar dues, un 7,3% tres i un 
1,7% quatres i sis etapes respectivament. 

○ Els que van arribar directament a Barcelona i ja s’hi van 
instal·lar, la majoria ho va fer amb avió, més del 80%. Alguns 
entrevistats van fer servir més d’un mitjà de transport, especialment 
marroquins i xinesos, que d’altra banda són els que més han vingut 
en altres vehicles: tren i cotxe en el cas dels xinesos i vaixell, 
autocar i pastera en el cas dels marroquins.

○ Analitzant el viatge en la totalitat d’etapes, l’avió continua sent 
el mitjà de transport més utilitzat.  A continuació, han esmentat el 
tren i l’autocar, igualment citats per un 10,7% dels entrevistats. Del 
vaixell en parla el 5,6% i del cotxe un 2,1%. Taxi, pastera i altres 
mitjans de transport han estat citat en menor mesura.

○ Els marroquins es mantenen com els que menys han agafat algun 
avió i com els que han realitzat més trajectes marítims (i els únics 
que han citat les pasteres). Xinesos i pakistanesos han realitzat en 
avió aproximadament la meitat de trajectes, en tant que els d’origen 
llatinoamericà es situen en tots casos per sobre del 75%. 

○ En relació a les ajudes rebudes, es centren sobretot en 
habitatge**, feina i ajut econòmic. Les rebudes per 
llatinoamericans es centren més en l’habitatge, als xinesos els han 
ajudat més amb la feina i a pakistanesos i marroquins n’han rebut 
més de tipus econòmic.

○ Els familiars i amics del país són els que més han ajudat als 
entrevistats al llarg del viatge***. Xinesos i pakistanesos han citat 
més als amics i la resta a algun familiar. Les entitats religioses
guanyen força com a ens d’ajuda entre equatorians i peruans.

(*) No es considerava una etapa canviar de vehicle o mitjà de transport, per exemple, realitzar una escala a l’aeroport o agafar un autobús  el mateix dia després d’haver creuat l’estret.
(**) Fa referència al primer allotjament o allotjament entre les diverses etapes. No es tracta de les ajudes a trobar un lloc on viure.
(***) Alguns entrevistats van residir mesos entre etapa i etapa, motiu pel que necessitaven treballar. 
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Quins mitjans de transport va utilitzar?(n=156)
-Multiresposta*. Van venir directament a Barcelona-

(*) Calculat sobre el total de respostes

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=156) (n=15) (n=18) (n=20) (n=21) (n=20) (n=21) (n=19) (n=22)

Avió 84,7 80,0 47,8 9,1 100,0 100,0 95,5 100,0 95,0

Vaixell 5,1 13,3 50,0

Bus, autocar 3,9 22,7 5,0

Tren 2,4 26,1 4,5

Cotxe 1,7 21,7

Pastera 1,6 18,2

No sap 0,7 6,7 4,3

Total
Nacionalitat
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Va rebre algun tipus d’ajuda durant el viatge? Quines? De qui? (n=171)
- Van rebre algun tipus d’ajuda-

Total d’etapes i d’entrevistats. Multiresposta (*)

Quins mitjans de transport va 
utilitzar?

Total 1ª etapa

42,3

36,4

11,7

3,1
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(*) Calculat sobre el total de respostes
(**) En el cas de l’avió el percentatge del total és menor perquè es posa en relació amb la resta de mitjans de transports utilitzats
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Va rebre algun tipus 
d’ajuda? Quin?

De qui? 
Van rebre algun tipus d’ajuda

Quin mitjà de transport va 
utilitzar?

Total d’etapes i d’entrevistats. Multiresposta*

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Avió 67,5 51,2 47,4 16,7 77,1 79,4 90,3 100,0 70,4

Tren 10,7 14,6 28,9 5,6 17,1 5,9 3,2 9,3

Bus, autocar 10,7 9,8 5,3 27,8 5,7 14,7 6,5 11,1

Vaixell 5,6 14,6 38,9 3,7

Cotxe 2,1 2,4 15,8 1,9

Taxi 0,9 1,9

Pastera 0,8 11,1

Altres 1,3 4,9 1,9

No sap 0,3 2,4 2,6

Nacionalitat
Total

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Habitatge 36,1 22,2 21,1 22,2 38,5 31,8 38,5 40,0 40,6

Feina 24,3 13,3 52,6 13,3 26,9 22,7 17,9 24,0 24,6

Ajut econòmic 15,2 28,9 15,8 33,3 15,4 20,5 7,7 28,0 10,1

Informació pràctica 2,9 4,4 2,3 5,1 4,3

Alimentació 2,8 2,2 2,6 1,9 4,5 7,7 2,9

Altres 1,6 4,4 3,8 2,3 10,3

Cap 17,0 28,9 7,9 26,7 13,5 15,9 12,8 8,0 17,4

(n=171) (n=20) (n=21) (n=19) (n=23) (n=22) (n=22) (n=17) (n=27)

Familiars 42,3 48,0 28,1 63,6 60,0 39,3 50,0 57,9 35,4

Amics del seu país 36,4 52,0 68,8 27,3 16,7 28,6 26,9 26,3 39,6

Amics espanyols 11,7 14,3 7,7 5,3 18,8

Entitats religioses 3,1 13,3 10,7 7,7 5,3

Amics d’un altre país 1,6 3,6 5,3 2,1

Creu Roja 1,1 2,1

Altres entitats 1,6 3,3 2,1

Altres 2,2 3,1 9,1 6,7 3,6 7,7

(*) Calculat sobre el total de respostes
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El recolzament econòmic d’amics i familiars és fonamental a l’hora de finançar el viatge

○ A l’hora d’emigrar, un 46,8% dels entrevistats diu que va rebre 
molt (28%) o bastant (18,8%) recolzament econòmic, per un 
42,4% que afirma haver-ne rebut poc (19,8%) o cap (22,6%) . Un 
9,4% considera que no el van recolzar ni poc ni molt i un 1,4% no 
respon.

○ Els pakistanesos i xinesos són els que diuen més que van rebre 
recolzament econòmic de familiars i amics, en tant que entre els
marroquins n’hi ha més que asseguren el contrari. 

○ Quan es pregunta als entrevistats com van finançar el seu 
viatge, gairebé la meitat diu que algun familiar o amic li va 
prestar els diners. Un 36,3% esmenta que va pagar-lo amb 
estalvis propis.

○ Menys generalitzats, entre altres, són que li va pagar la seva parella 
(5,8%), que ho va fer amb diners de la feina o negoci familiar 
(5,1%), gràcies a un crèdit bancari (4,6%), a la venda d’immobles i 
altres propietats (3,4%) o hipotecant una propietat (3,1%). Encara 
més minoritaris són els que han dit que va ser un regal, una beca o 
la targeta de crèdit.

○ El préstec d’algun familiar o amic com a mitjà de finançament 
és majoritari entre totes les nacionalitats, especialment entre 
els pakistanesos, tret d’entre els xinesos, que han esmentat 
molt més els estalvis propis.

○ Els diversos sistemes de crèdit (préstec bancari, hipoteca, 
targeta) així com la venda de propietats són més utilitzats pels 
llatinoamericans, tret dels peruans.

○ Parlant del que li va costar el viatge, un 22,3% diu que va pagar 
entre 501 i 750 euros i un 20,4% entre 751 i 1000 euros.  El 
18,7% diu que li va costar fins a 500 euros i un 17,2% de 1001 a
1500 euros. El 13,1% afirma que va pagar més de 1500 euros i un 
8,3% no ha respost, ja sigui perquè no se’n recorda o no vol 
contestar.

○ El preu del viatge està molt relacionat amb la distància del país 
d’origen. Marroquins i immigrants de l’Europa de l’Est són els que 
han dit que els hi va costar fins als 500 euros. 

○ La major part dels xinesos ha pagat entre 501 i 750 euros i entre els 
pakistanesos de 751 a 1000 (cal dir que més de la meitat no 
recorda quant va pagar pel viatge).

○ Entre els llatinoamericans, que en general són als que més car els 
hi ha sortit, els colombians són els que menys han pagat i els 
bolivians els que més, considerant també que són els que fa menys 
que han arribat.
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28,0

18,8

9,4

19,8
22,6

1,4

Molt Bastant Regular Poc Cap No contesta

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Molt 28,0 33,3 52,2 3,8 37,0 36,0 32,0 31,6 22,6

Bastant 18,8 37,5 17,4 38,5 11,1 16,0 16,0 21,1 16,1

Regular 9,4 8,3 4,3 3,8 3,7 8,0 16,1

Poc 19,8 20,8 8,7 30,8 25,9 20,0 16,0 31,6 16,1

Cap 22,6 17,4 23,1 22,2 28,0 28,0 15,8 25,8

No contesta 1,4 3,2

Total
Nacionalitat

Quin grau de recolzament econòmic va tenir de familiars i amics a l’hora d’emigrar?
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Com va finançar el seu 
viatge?

I em podria dir quant li va 
costar?

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Préstec de familiars i amics 47,7 70,8 30,4 53,8 55,6 48,0 52,0 47,4 41,9

Estalvis propis 36,3 25,0 60,9 34,6 14,8 32,0 32,0 26,3 45,2

El va pagar la seva parella 5,8 11,5 7,4 8,0 5,3 6,5

De la feina / negoci familiar 5,1 4,2 4,3 3,8 9,7

Crèdit bancari / prestamista 4,6 8,3 14,8 8,0 8,0 10,5
Venda de immobles i altres 
propietats 3,4 3,7 12,0 10,5 3,2

Hipoteca 3,1 18,5 4,0

Regal de la família / amics 1,7 4,0 3,2

Beca 0,3 4,0

Targeta de crèdit 0,3 4,0

Altres 0,9 3,8 10,5

No contesta 0,2 4,3

Total
Nacionalitat

Mitjana preu del viatge 1066,2 1122,7 815,9 406,5 1518,9 1251,8 987,4 1688,9 910,9

Fins a 500 euros 18,7 8,3 8,7 46,2 8,0 8,0 29,0

De 501 a 750 euros 22,3 8,3 73,9 7,7 3,7 16,0 28,0 5,3 29,0

De 751 a 1000 euros 20,4 20,8 25,9 32,0 24,0 15,8 22,6

De 1001 a 1500 euros 17,2 8,7 33,3 32,0 24,0 31,6 12,9

De 1501 a 2000 euros 4,8 4,2 18,5 8,0 21,1

Més de 2000 euros 8,3 4,2 4,3 3,8 14,8 12,0 26,3 6,5

NS / NC 8,3 54,2 4,3 42,3 3,7 8,0
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També a l’hora de decidir venir a Barcelona, tenir-hi familiars o coneguts és determinant.

○ Centrant-nos en Barcelona, agrupant les motivacions dels que la 
van triar com a primera opció i els que ho van fer posteriorment, el 
fet de tenir familiars o amics i coneguts continua sent la 
motivació principal. Que li agrada la ciutat (10,3%), que hi tenia la 
parella (10%) i els relacionats amb la feina (9,2%), continuen entre 
els més esmentats. Augmenta considerablement els que 
esmenten la facilitat de legalització (5,4%).

○ Com a canvis més significatius per nacionalitat en les motivacions 
respecte de la primera destinació, cal destacar que entre els 
xinesos passa a ocupar la primera motivació la feina, entre els 
pakistanesos s’igualen els que hi tenien amics i familiars i l’augment 
de peruans, colombians i equatorians que han dit la facilitat de
legalització.

○ Molts dels coneixements previs que tenien de la ciutat estan 
relacionats amb el turisme: un 18,9% ha esmentat la informació
turística en general i el 8% que havia vingut de visita. D’altra 
banda, els entrevistats han citat aspectes emblemàtics de la ciutat: 
el FC Barcelona (15,9%), Gaudí (especialment la Sagrada Família; 
10,3%) o les Olimpíades (5,1%). També apareixen aspectes 
geogràfics, platja (10,5%) i clima (2,5%), o indrets concrets de la 
ciutat: Plaça Catalunya, estàtua de Colom, les Rambles i, en menor 
mesura, Plaça Espanya, el port o el casc antic,  entre altres.

○ De manera més genèrica, han citat que és una ciutat maca (8,5%), 
gran (5%), cosmopolita (3,2%), coneguda (1,5%) i moderna (0,3%).
L’art i la cultura (6,9%) i l’arquitectura (6%) també han estat 
mencionats.

○ Alguns entrevistats han apuntat qüestions de caire més pràctic: les 
oportunitats de feina (3,1%), molta gent del seu país (2,8%), que 
coneixia a algú (2,6%) o el progrés econòmic (1,2%). 

○ D’altra banda, un 4,9% ha parlat del català i l’1,2% que la gent és 
tancada.

○ Un 23,4% no tenia cap coneixement previ de Barcelona, 
especialment entre els pakistanesos (66,7%), marroquins 
(53,8%) i bolivians (52,6%).

○ La informació turística en general és el més esmentat per 
equatorians i colombians, en tant que peruans i marroquins han 
parlat més del FC Barcelona. Els xinesos són els que més han citat 
aspectes generals de la ciutat (maca, gran, coneguda,...) i les 
Olimpíades. El català l’han mencionat més els peruans.

○ Aquests coneixements, la majoria els va adquirir bé pels 
mitjans de comunicació (45,1%) o per familiars (36,6%) i amics 
(20,3%). El 9,2% ha dit que l’havia visitat com a turista, el 7,8% ho 
havia buscat per internet i el 4,6% ha esmentat altres coneguts. Un 
5,2% ha esmentat altres mitjans: llibres, agència de viatges o escola 
entre altres.

○ Els familiars són més importants com a font d’informació per 
bolivians, equatorians i colombians, en tant que els xinesos s’han 
referit més als amics.
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Motiu pel que va venir a Barcelona (n=200)
-TOTAL D’ENTREVISTATS-
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Motiu pel que va venir a Barcelona (n=200)
-TOTAL D’ENTREVISTATS-

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Hi tenia altres familiars 27,7 25,0 21,7 42,3 40,7 40,0 40,0 42,1 16,1

Hi tenia amics / coneguts 18,8 25,0 13,0 3,8 18,5 8,0 20,0 21,1 22,6

Li agrada 10,3 8,3 8,7 7,7 12,0 8,0 16,1

Hi tenia la parella 10,0 8,7 3,8 14,8 8,0 10,5 12,9

Relacionats amb la feina 9,2 8,3 34,8 11,5 11,1 20,0 4,0 15,8 3,2

Pels estudis 5,8 3,8 4,0 12,0 9,7

Facilitat de legalització 5,4 12,5 4,3 3,8 3,7 4,0 4,0 6,5

N'hi havien parlat bé 2,3 7,7 5,3 3,2

És cosmopolita / oberta / per la 
diversitat 1,7 4,2 3,2

Qüestions econòmiques 1,1 7,4

És una ciutat turística / Turisme 0,9 3,8 3,7

Millors oportunitats 0,6 8,3

El mar / la platja 0,5 4,3 3,8

Per l'idioma 0,3 4,0

Qualitat de vida / S'hi viu bé 0,3 5,3

No tenia més opcions 0,3 4,2

Per la gent / L'ambient 0,3 4,2

Altres 4,5 4,3 7,7 12,0 6,5

Total
Nacionalitat
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Abans de venir a Barcelona, què coneixia de la ciutat? 

Tot: 0,3%
Res: 23,4%
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Abans de venir a Barcelona, què coneixia de la ciutat?* 

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Informació turística 18,9 4,2 7,7 22,2 16,0 20,0 10,5 25,8

FC Barcelona (Camp Nou) 15,9 8,3 19,2 11,1 20,0 8,0 22,6

Mar, platja 10,5 8,3 8,7 3,8 7,4 4,0 10,5 16,1

Gaudí (Sagrada Família) 10,3 4,2 8,7 7,7 14,8 16,0 12,0 5,3 9,7

Ciutat maca 8,5 39,1 7,7 7,4 8,0 12,0 5,3 6,5

Havia vingut com a turista 8,0 3,7 4,0 16,1

Art i cultura 6,9 4,2 4,3 7,4 8,0 4,0 9,7

Arquitectura 6,0 8,3 4,3 3,7 4,0 9,7

Altres zones de la ciutat 6,0 4,3 3,8 11,1 4,0 10,5 6,5

Olimpíades 5,1 4,2 13,0 3,8 4,0 8,0 6,5

Ciutat gran 5,0 4,2 17,4 11,5 3,7 4,0 10,5 3,2

Català 4,9 3,7 12,0 8,0 6,5

Cosmopolita, multicultural 3,2 4,0 6,5

Oportunitats de feina 3,1 4,2 4,3 4,0 8,0 5,3 3,2

Molta gent del seu país 2,8 8,7 3,7 4,0 3,2

Coneixia algú 2,6 3,8 3,7 4,0 3,2

Clima 2,5 4,2 4,3 3,7 3,2

Pl. Catalunya 1,7 7,7 3,7 4,0 5,3

Estàtua de Colom 1,7 4,0 3,2

Ciutat coneguda 1,5 26,1

Total
Nacionalitat

Res 23,4 66,7 17,4 53,8 25,9 20,0 36,0 52,6 6,5

(*) A la taula s’inclouen els aspectes esmentats per més de l’1,5% del entrevistats.
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A través de quin mitjà tenia aquests coneixements de la ciutat? (n=133)
- Multiresposta. Coneixia alguna cosa de Barcelona-

45,1

36,6

20,3

9,2 7,8
4,6 5,2

0

10

20

30

40

50

Mitjans de
comunicació

Familiars Amics Visita turística Internet Coneguts Altres

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=133) (n=8) (n=19) (n=12) (n=20) (n=20) (n=16) (n=9) (n=29)

Mitjans de comunicació 45,1 75,0 36,8 50,0 55,0 45,0 50,0 33,3 41,4

Familiars 36,6 31,6 41,7 60,0 40,0 56,3 66,7 27,6

Amics 20,3 25,0 57,9 16,7 5,0 5,0 31,3 33,3 20,7

Visita turística 9,2 17,2

Internet 7,8 12,5 5,0 6,3 22,2 10,3

Coneguts 4,6 8,3 5,0 10,0 6,3 11,1 3,4

Altres 5,2 12,5 5,0 5,0 6,9

Total
Nacionalitat
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Arribada a Barcelona
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La majoria tenia algun conegut a Barcelona. Si van rebre algun tipus d’ajuda va ser generalment de 
familiars i amics del seu país

○ El 78,8% dels entrevistats coneixia algú a Barcelona, per un 
18,1% que ha dit que no. El 3,1% no respon.

○ Pakistanesos i xinesos són els que més han dit que sí coneixien 
algú, en tant que peruans són els que més diuen que no tenien cap 
conegut.

○ Més de la meitat dels entrevistats coneixia a algun amic, més 
entre pakistanesos, xinesos i marroquins.

○ Un 24,7% ha dit que hi tenia algun germà, un 14,1% la parella, un 
8,6% algun cosí, el 6,2% als pares, un 6,1% oncles, el 0,7% els fills 
i el 0,4% els avis. Un 11,2% hi tenia altres familiars (nebots, cunyats 
i família llunyana). Un 1,5% ha esmentat a algun conegut (inclosos 
veïns).

○ Marroquins i bolivians són els que més hi tenien algun germà i entre 
equatorians i peruans hi ha més diversificació que entre la resta.

○ D’entre els diferents tipus d’ajuda sobre els que es va 
preguntar, a trobar habitatge és la que més entrevistats han dit 
que algú els va ajudar, seguit de trobar feina. En canvi, no arriba 
al 50% els que diuen que van rebre algun tipus d’ajuda econòmica.

○ Familiars i amics del país d’origen són els que més els van ajudar 
en el moment d’arribar a la ciutat. En general, a xinesos i 
pakistanesos els han ajudat més els amics, en tant que a la resta 
els ha recolzat més la família. 

○ Els colombians ha rebut ajuda d’amics espanyols a l’hora de trobar 
feina i habitatge. Els equatorians són els que més han esmentat una 
entitat espanyola a l’hora d’obtenir ajuda dels tres tipus. Aquesta 
entitat majoritàriament és religiosa, la més citada Càritas.

○ Gairebé dos terços dels entrevistats va entrar a Espanya com a 
turista, que és l’opció majoritària segons nacionalitat, excepte 
entre xinesos i peruans. 

○ El 10,4% diu que venia a estudiar, un 7,5% tenia un contracte de
treball, un 6,4% va entrar per reagrupació familiar, el 2,6% venia 
sense papers i un 2,3% amb carta d’invitació.

○ Els colombians són els que més van entrar com a estudiants, 
peruans i xinesos amb un contracte de treball, i marroquins i 
xinesos per reagrupació familiar. Amb carta d’invitació també van 
entrar més xinesos i sense papers marroquins i bolivians.
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Sí
78,8%

No
18,1%

NS / NC
3,1%

52,3
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0,7
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Coneixia a algú a 
Barcelona?

A qui?
Coneixia algú a 

Barcelona

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Sí 78,8 84,2 84,0 82,6 81,5 76,9 76,0 75,0 77,4

No 18,1 10,5 16,0 8,7 18,5 23,1 20,0 16,7 19,4

NS / NC 3,1 5,3 8,7 4,0 8,3 3,2

159 18 19 20 22 19 21 16 24
(n=159) (n=18) (n=19) (n=20) (n=22) (n=19) (n=21) (n=16) (n=24)

Amics 52,3 61,1 52,6 45,0 27,3 31,6 33,3 31,3 70,8

Germans 24,7 5,6 15,8 45,0 27,3 31,6 28,6 37,5 20,8

Parella 14,1 5,6 15,8 15,0 22,7 15,8 4,8 18,8 12,5

Altres familiars 11,2 5,6 10,5 5,0 27,3 21,1 19,0 12,5 4,2

Cosins 8,6 22,2 15,8 15,0 9,1 10,5 9,5 6,3 4,2

Pares 6,2 11,1 5,3 10,0 4,5 15,8 4,8 6,3 4,2

Oncles 6,1 5,6 5,3 5,0 13,6 5,3 9,5 4,2

Coneguts 1,1 5,3 9,5

Fills 0,7 5,3 5,3

Avis 0,4 5,6

Veïns 0,4 4,8

Total
Nacionalitat
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No sap
De ningú:

87,5%

Concretament, quan va arribar a Barcelona de qui va rebre ajuda: -Multiresposta-

Econòmica:

Altre tipus:A trobar habitatge:

A trobar feina:

Aliments 6
Assessorament, informació 6
Allotjament 6
Roba 4
Serveis sanitaris 1
Ajut psicològic 1
Montar un negoci 1

Altre tipus d'ajuda (n=20)*

(*) Valors absoluts
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Concretament, quan va arribar a Barcelona de qui va rebre ajuda: -Multiresposta-

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Familiars 31,6 37,5 34,8 53,8 44,4 40,0 32,0 42,1 19,4
Amics del seu país 14,5 29,2 56,5 15,4 3,7 16,0 10,5 12,9
Entitat espanyola 6,2 18,5 8,0 6,5
Amics espanyols 2,1 8,0 3,2
Altres 1,1 4,3 4,0 4,0 5,3
De ningú 51,1 33,3 26,1 38,5 48,1 36,0 68,0 42,1 61,3

Econòmica

Nacionalitat
Total

Amics del seu país 29,6 41,7 65,2 15,4 29,6 28,0 20,0 15,8 29,0
Familiars 27,2 20,8 43,5 42,3 40,7 32,0 24,0 47,4 16,1
Amics espanyols 12,1 3,8 3,7 12,0 20,0 5,3 19,4
Entitat espanyola 2,9 4,2 11,1 8,0 4,0
Amics d´un altre país 2,0 4,0 5,3 3,2
Entitat del seu país 0,2 4,3
Altres 3,8 3,7 20,0 4,0 3,2
De ningú 32,0 33,3 17,4 46,2 18,5 12,0 40,0 26,3 38,7
No sap 1,4 3,2

A trobar feina

Familiars 40,4 29,2 52,2 50,0 63,0 56,0 44,0 57,9 25,8
Amics del seu país 39,1 62,5 60,9 15,4 29,6 28,0 12,0 21,1 48,4
Amics espanyols 8,3 4,2 7,7 4,0 16,0 5,3 12,9
Amics d´un altre país 2,0 10,5 3,2
Entitat espanyola 2,0 3,7 3,2
Entitat del seu país 0,2 4,3
Altres 2,1 8,0 8,0 15,8
De ningú 14,3 12,5 4,3 34,6 7,4 8,0 24,0 16,1

A trobar 
habitatge
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Quan va entrar a Espanya, com ho va fer?*

(*) Informació recollida en l’estudi de 2005.

63,9

10,4
7,5 6,4

2,6 2,3
6,6

0,3

Com turista Venia a
estudiar

Tenia un
contracte de

treball

Per
reagrupació

familiar

Venia sense
papers

Carta
d’invitació

Altres No contesta

Pakistanesa Xinesa Marroquina Equatoriana Peruana Colombiana Boliviana Resta del 
món

(n=200) (n=24) (n=23) (n=26) (n=27) (n=25) (n=25) (n=19) (n=31)

Com turista 63,9 70,8 21,7 50,0 85,2 24,0 60,0 89,5 67,7

Venia a estudiar 10,4 11,5 3,7 12,0 32,0 12,9

Tenia un contracte de treball 7,5 8,3 34,8 7,7 56,0

Per reagrupació familiar 6,4 8,3 21,7 19,2 3,7 8,0 4,0 5,3 3,2

Venia sense papers 2,6 4,2 7,7 5,3 3,2

Carta d’invitació 2,3 21,7 7,4

Altres 6,6 4,2 3,8 4,0 12,9

No contesta 0,3 4,2

Total
Nacionalitat
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Síntesi
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RESUM PAKISTANESOS 
Factors que originen la decisió d’emigrar

Els entrevistats pakistanesos parlaven més de la possibilitat d’emigrar en el seu entorn personal que el conjunt de la mostra. Especialment ho feien amb 
familiars, reduint-se força els que en parlaven amb altres persones. Malgrat tot, tenien menys coneguts i familiars que havien emigrat que altres col·lectius. Com 
la amb majoria de participants, els familiars que havien marxat en feien una valoració positiva i mantenia el contacte amb aquestes persones.

Tant les perspectives laborals com d’ingressos en l’origen eren majoritàriament negatives, tot i que menys que en el cas del total. D’altra banda, són els que 
menys van seguir una estratègia familiar i en aquests moments n’hi ha menys que pensen portar algun familiar seu a Espanya.

Pel que fa a les expectatives positives d’ingressos a l’hora d’emigrar, en aquest cas es redueixen gairebé un terç comparat amb el global dels entrevistats. En 
canvi, esperaven tenir una millor relació tant amb les persones del seu país com amb les del de recepció que altres col·lectius entrevistats.

Total Pakistanesos

Positives 24,9 16,6

Negatives 70,2 62,4

Positives 22,2 12,5

Negatives 60,6 54,2

Perspectives laborals 
al país d’origen

Perspectives 
d’ingressos al país 

d’origen

Del país d’origen 83,5 91,7

Del país d'acollida 77,1 83,4

Esperava una relació 
molt bona + bona amb 

les persones:

Total Pakistanesos

74,6 87,5

87,8 95,2

55,7 28,6

60,8 50,0

80,5 66,7

91,7 91,6

83,3 81,0

Es parlava de la possibilitat d’emigrar en el seu 
entorn personal

Es parlava amb no familiars

Es parlava amb familiars

Mantenia contacte amb els coneguts que 
havien emigrat

Algú més del seu entorn havia emigrat

Algun familiar seu havia emigrat

Familiars que valoraven la seva experiència de 
manera molt positiva o positiva 

29,3 25,0

38,1 37,5

62,1 33,4

Va seguir alguna estratègia familiar

Té la intenció de portar a algun familiar aquí

Expectatives positives d’ingressos al país 
acollida
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RESUM PAKISTANESOS
Destinació, trajecte i arribada a Barcelona

Gairebé 8 de cada 10 va triar Barcelona com a primera destinació, bé perquè hi tenien algun familiar o algun amic, de fet, més del 80% coneixia algú. També
es important com a motivació la facilitat de la legalització. 

L’entorn familiar és molt important per als pakistanesos, que van rebre molt més recolzament econòmic de familiars i amics que altres col·lectius. Aquest 
recolzament es tradueix en la manera com han finançat el viatge: un 70,8% ho ha fet gràcies al préstec de familiars o amics. La mitjana en euros que van pagar 
pel viatge és lleugerament superior al conjunt d’entrevistats. 

Total Pakistanesos

46,8 70,8

Préstec de familiars 
i amics 47,7 70,8

Estalvis propis 36,3 25,0

1.066,2 1.122,7

78,8 84,2

Finançament del viatge

Mitjana del preu del viatge

Coneixia a algú a Barcelona

Tenia molt o bastant recolzament econòmic de 
familiars i amics

Total Pakistanesos

76,9 79,2Va triar Barcelona com a primera destinació

Hi tenia familiars 27,7 25,0

Hi tenia amics / 
coneguts 18,8 25,0

Li agrada 10,3 8,3

Hi tenia la parella 10,0

Relacionats amb la 
feina 9,2 8,3

Pels estudis 5,8

Facilitat de legalització 5,4 12,5

Motiu per venir a 
Barcelona
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RESUM XINESOS
Factors que originen la decisió d’emigrar

A l’entorn personal dels xinesos es parlava menys de la possibilitat d’emigrar que en altres col·lectius. Ho feien més amb familiars, especialment amb la parella i 
els pares, que no pas amb no familiars, amb els que parlaven força menys que els altres. D’altra banda, són del col·lectiu de l’estudi que menys tenia algun 
conegut que hagués marxat del país d’origen. Dels familiars que havien emigrat, tot i que majoritàriament valoraven l’experiència com a positiva, n’hi ha més que 
a altres nacionalitats que en tenien una percepció negativa. Com la majoria, mantenien contacte amb els emigrats.

Pels que fa a les perspectives al país d’origen, tant a en l’àmbit laboral com en quant als ingressos, són àmpliament negatives. La majoria pensa que només 
podia obtenir una feina amb uns ingressos que li permetés viure però res més. Els xinesos són dels que menys van venir amb una estratègia familiar planificada, 
tot i que en aquests moments estan entre els que més pensen portar a familiars a viure a Espanya. 

En el moment d’emigrar tenien unes expectatives positives respecte als ingressos a aconseguir al país d’acollida. Pràcticament tots esperaven tenir una relació
bona o molt bona tant amb els seus compatriotes com a les persones del país de recepció.

Total Xinesos

74,6 60,9

87,8 107,1

55,7 35,7

60,8 52,2

80,5 60,9

91,7 75,0

83,3 80,0

Es parlava de la possibilitat d’emigrar en el seu 
entorn personal

Es parlava amb no familiars

Es parlava amb familiars

Mantenia contacte amb els coneguts que 
havien emigrat

Algú més del seu entorn havia emigrat

Algun familiar seu havia emigrat

Familiars que valoraven la seva experiència de 
manera molt positiva o positiva 

Total Xinesos

Positives 24,9 13,0

Negatives 70,2 60,8

Positives 22,2 13,0

Negatives 60,6 60,9

Perspectives laborals 
al país d’origen

Perspectives 
d’ingressos al país 

d’origen

29,3 26,1

38,1 43,5

62,1 73,9

Va seguir alguna estratègia familiar

Té la intenció de portar a algun familiar aquí

Expectatives positives d’ingressos al país 
acollida

Del país d’origen 83,5 95,7

Del país d'acollida 77,1 95,6

Esperava una relació 
molt bona + bona amb 

les persones:



168

La integració de la població nouvinguda a Barcelona

Desembre 2006Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

RESUM XINESOS
Destinació, trajecte i arribada a Barcelona

Barcelona va ser la opció preferida per la majoria de xinesos entrevistats. Destaca com a motius, els relacionats amb l’esperança d’aconseguir una feina. Força 
xinesos diuen que van entrar a Espanya amb un contracte de treball.

Consideren que van tenir recolzament econòmic de familiars i amics més que altres nacionalitats. Tot i això, quan es pregunta per la manera que van finançar 
el viatge, hi ha més que ho van fer mitjançant estalvis propis, en tant que entre la resta de col·lectius predominen els que van rebre un préstec de familiars i 
amics. D’altra banda són dels que menys van pagar pel viatge.

Dels entrevistats, la gran majoria coneixia algú a Barcelona, tan amics com familiars.

Total Xinesos

46,8 69,6

Préstec de familiars 
i amics 47,7 30,4

Estalvis propis 36,3 60,9

1.066,2 815,9

78,8 84,0

Tenia molt o bastant recolzament econòmic de 
familiars i amics

Finançament del viatge

Mitjana del preu del viatge

Coneixia a algú a Barcelona

Total Xinesos

76,9 78,3Va triar Barcelona com a primera destinació

Hi tenia familiars 27,7 21,7

Hi tenia amics / 
coneguts 18,8 13,0

Li agrada 10,3 8,7

Hi tenia la parella 10,0 8,7

Relacionats amb la 
feina 9,2 34,8

Pels estudis 5,8

Facilitat de legalització 5,4 4,3

Motiu per venir a 
Barcelona
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RESUM MARROQUINS 
Factors que originen la decisió d’emigrar

Quan encara estaven al país d’origen, els marroquins parlaven en el seu entorn personal de la possibilitat d’emigrar. Se’n parlava més amb familiars que amb 
els amics. D’altra banda, n’hi havia més que entre altres col·lectius que tenien algun familiar que havia emigrat, el que no es repeteix entre els coneguts. La 
valoració que feien els seus familiars de l’experiència era més negativa que entre altres col·lectius, tot i ser majoritàriament positiva. Com entre la resta de 
nacionalitats, molts mantenien els contacte amb els coneguts que havien marxat del país.

Les perspectives laborals al Marroc eren fonamentalment negatives, molts han esmentat que eren nul·les i que no hi havia feina. Pel que fa als ingressos, la 
majoria eren negatives i hi ha força entrevistats que no han donat una resposta. Més que entre altres col·lectius van seguir una estratègia familiar, tot i que 
actualment n’hi ha menys que tenen intenció de portar algú més a Espanya. 

Pel que fa a les expectatives d’ingressos a Barcelona, la majoria no respon (expressió possible d’incertesa). En canvi, sí esperaven una bona relació tant amb 
els seus compatriotes com amb la gent originària de Barcelona.

Total Marroquins

74,6 80,8

87,8 81,0

55,7 42,9

60,8 76,9

80,5 53,8

91,7 85,0

83,3 86,4

Es parlava de la possibilitat d’emigrar en el seu 
entorn personal

Es parlava amb no familiars

Es parlava amb familiars

Mantenia contacte amb els coneguts que 
havien emigrat

Algú més del seu entorn havia emigrat

Algun familiar seu havia emigrat

Familiars que valoraven la seva experiència de 
manera molt positiva o positiva 

Total Marroquins

Positives 24,9 11,5

Negatives 70,2 76,8

Positives 22,2 7,7

Negatives 60,6 46,1

Perspectives laborals 
al país d’origen

Perspectives 
d’ingressos al país 

d’origen

29,3 38,5

38,1 34,6

62,1 26,8

Va seguir alguna estratègia familiar

Té la intenció de portar a algun familiar aquí

Expectatives positives d’ingressos al país 
acollida

Del país d’origen 83,5 84,6

Del país d'acollida 77,1 92,3

Esperava una relació 
molt bona + bona amb 

les persones:
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RESUM MARROQUINS
Destinació, trajecte i arribada a Barcelona

Tot i que més del 70% va optar per Barcelona com a primera opció, en relació amb altres nacionalitats entre els marroquins n’hi ha menys que ho van fer. El 
principal motiu pel que van triar aquesta ciutat és que hi tenien familiars.

Més del 40% diuen que van rebre molt o bastant recolzament econòmic a l’hora d’emigrar. I van finançar el viatge majoritàriament gràcies a un préstec de 
familiars i amics. Els estalvis propis han estat poc utilitzats a l’hora d’emigrar. A l’estar a tocar d’Espanya, és el col·lectiu que menys va pagar pel viatge. Cal dir 
que 4 dels 26 entrevistats han esmentat una pastera com a primer mitjà de transport.

Més del 80% coneixia a algú a Barcelona. Els marroquins han esmentat força algun germà.

Total Marroquins

46,8 42,3

Préstec de familiars 
i amics 47,7 53,8

Estalvis propis 36,3 11,5

1.066,2 406,5

78,8 82,6

Finançament del viatge

Mitjana del preu del viatge

Coneixia a algú a Barcelona

Tenia molt o bastant recolzament econòmic de 
familiars i amics

Total Marroquins

76,9 73,1Va triar Barcelona com a primera destinació

Hi tenia familiars 27,7 42,3

Hi tenia amics / 
coneguts 18,8 3,8

Li agrada 10,3 7,7

Hi tenia la parella 10,0 3,8

Relacionats amb la 
feina 9,2 11,5

Pels estudis 5,8 3,8

Facilitat de legalització 5,4 3,8

Motiu per venir a 
Barcelona
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RESUM EQUATORIANS 
Factors que originen la decisió d’emigrar

Els equatorians parlaven menys en el seu entorn personal de la possibilitat d’emigrar i ho feien més amb familiars. Pràcticament tots coneixien algú que hagués 
emigrat, ja fos algun familiar o conegut. Els seus familiars en feien una valoració àmpliament positiva i la majoria mantenia contacte amb els coneguts que 
havien marxat.

Tenien unes perspectives laborals més positives que altres nacionalitats, però no econòmiques. Es tracta del col·lectiu que ha seguit més una estratègia familiar 
a l’hora d’emigrar i els que més esperen portar algun familiar més a Espanya.

Les expectatives d’ingressos eren aconseguir un millor sou que al país d’origen i hi havia un interès per ajudar a la família a l’origen. Esperaven tenir una bona 
relació amb els equatorians i no tant amb les persones del país de recepció.

Total Equatorians

74,6 70,4

87,8 89,5

55,7 63,2

60,8 74,1

80,5 92,6

91,7 90,0

83,3 88,9

Es parlava de la possibilitat d’emigrar en el seu 
entorn personal

Es parlava amb no familiars

Es parlava amb familiars

Mantenia contacte amb els coneguts que 
havien emigrat

Algú més del seu entorn havia emigrat

Algun familiar seu havia emigrat

Familiars que valoraven la seva experiència de 
manera molt positiva o positiva 

Total Equatorians

Positives 24,9 37,0

Negatives 70,2 59,2

Positives 22,2 22,2

Negatives 60,6 66,6

Perspectives laborals 
al país d’origen

Perspectives 
d’ingressos al país 

d’origen

29,3 55,6

38,1 51,9

62,1 77,7

Va seguir alguna estratègia familiar

Té la intenció de portar a algun familiar aquí

Expectatives positives d’ingressos al país 
acollida

Del país d’origen 83,5 100,0

Del país d'acollida 77,1 55,5

Esperava una relació 
molt bona + bona amb 

les persones:
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RESUM EQUATORIANS
Destinació, trajecte i arribada a Barcelona

Com entre a majoria d’entrevistats Barcelona va ser la primera destinació triada per a l’emigració, majoritàriament perquè hi tenien familiars, amics o la parella. 

Gairebé la meitat considera que va rebre molt o bastant recolzament econòmic de familiars i amics i més del 55% diu que va finançar el viatge gràcies a un 
préstec que li va fer algun d’aquests. Apareix la hipoteca de propietats i el crèdit bancari com a maneres importants de pagar el viatge. Com succeeix en 
general amb els llatinoamericans, el viatge és força més car que la mitjana.

Més del 80% coneixia a algú Barcelona, molt més a algun familiar que no pas amics.

Total Equatorians

46,8 48,1

Préstec de familiars 
i amics 47,7 55,6

Estalvis propis 36,3 14,8

1.066,2 1.518,9

78,8 81,5

Tenia molt o bastant recolzament econòmic de 
familiars i amics

Finançament del viatge

Mitjana del preu del viatge

Coneixia a algú a Barcelona

Total Equatorians

76,9 77,8Va triar Barcelona com a primera destinació

Hi tenia familiars 27,7 40,7

Hi tenia amics / 
coneguts 18,8 18,5

Li agrada 10,3

Hi tenia la parella 10,0 14,8

Relacionats amb la 
feina 9,2 11,1

Pels estudis 5,8

Facilitat de legalització 5,4 3,7

Motiu per venir a 
Barcelona
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RESUM PERUANS 
Factors que originen la decisió d’emigrar

Els peruans són els que més han dit que al seu entorn es parlava de la possibilitat d’emigrar, i ho feien de la mateixa manera amb familiars com amb altres 
coneguts. Tenien més familiars que havien emigrat i força coneguts, sent els Estats Units i Canadà una destinació freqüent. Els seus familiars feien una 
valoració positiva de la seva experiència fora del país. La majoria mantenia contacte amb les persones conegudes que havien emigrat, però menys que la 
mitjana.

Tot i que la majoria ha esmentat que laboralment no hi havia perspectiva de millora, hi ha força entrevistats que tenien possibilitats de superació o de tenir un 
negoci propi. Al país d’origen, les possibilitats de millora respecte als ingressos era molt minsa, amb sous baixos i sense estabilitat.

A l’hora d’emigrar, gairebé un terç va seguir una estratègia familiar, arribant primer la dona, i esperen portar algun familiar seu a Espanya més que altres 
nacionalitats.

Esperaven obtenir uns ingressos suficients per mantenir-se i poder ajudar a la família. En les relacions amb les persones al país de recepció tenien unes 
expectatives relativament menys optimistes.

Total Peruans

74,6 88,0

87,8 59,1

55,7 59,1

60,8 72,0

80,5 84,0

91,7 100,0

83,3 75,0

Es parlava de la possibilitat d’emigrar en el seu 
entorn personal

Es parlava amb no familiars

Es parlava amb familiars

Mantenia contacte amb els coneguts que 
havien emigrat

Algú més del seu entorn havia emigrat

Algun familiar seu havia emigrat

Familiars que valoraven la seva experiència de 
manera molt positiva o positiva 

Total Peruans

Positives 24,9 32,0

Negatives 70,2 68,0

Positives 22,2 16,0

Negatives 60,6 64,0

Perspectives laborals 
al país d’origen

Perspectives 
d’ingressos al país 

d’origen

29,3 32,0

38,1 48,0

62,1 56,0

Va seguir alguna estratègia familiar

Té la intenció de portar a algun familiar aquí

Expectatives positives d’ingressos al país 
acollida

Del país d’origen 83,5 72,0

Del país d'acollida 77,1 68,0

Esperava una relació 
molt bona + bona amb 

les persones:
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RESUM PERUANS
Destinació, trajecte i arribada a Barcelona

Barcelona va ser la primera destinació de la majoria d’entrevistats, majoritàriament perquè hi tenien algun familiar. També han esmentat força els motius 
relacionats amb la feina, especialment els que l’han triada com a segona opció.

Són dels que més han dit que van tenir molt o bastant recolzament econòmic de familiars i amics a l’hora d’emigrar. Majoritàriament han citat un préstec de 
persones properes com a principal mitjà de finançament, tot i que també són importants els estalvis propis.

La majoria tenia coneguts a Barcelona, molt d’ells algun germà.

Total Peruans

46,8 52,0

Préstec de familiars 
i amics 47,7 48,0

Estalvis propis 36,3 32,0

1.066,2 1.251,8

78,8 76,9

Finançament del viatge

Mitjana del preu del viatge

Coneixia a algú a Barcelona

Tenia molt o bastant recolzament econòmic de 
familiars i amics

Total Peruans

76,9 76,0Va triar Barcelona com a primera destinació

Hi tenia familiars 27,7 40,0

Hi tenia amics / 
coneguts 18,8 8,0

Li agrada 10,3 12,0

Hi tenia la parella 10,0 8,0

Relacionats amb la 
feina 9,2 20,0

Pels estudis 5,8 4,0

Facilitat de legalització 5,4 4,0

Motiu per venir a 
Barcelona
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RESUM COLOMBIANS 
Factors que originen la decisió d’emigrar

Els colombians són dels que menys parlaven en el seu entorn personal de la possibilitat d’emigrar i ho feien més en un àmbit no familiar. Són els únics que han 
esmentat els companys de feina i/o estudis i els que més a coneguts (a més d’amics i veïns). Molts tenien algun familiar o conegut que havia emigrat, en igual 
proporció a Espanya i als Estats Units. Pràcticament tots els seus familiars que havien marxat de Colòmbia valoraven la seva experiència com positiva o molt 
positiva. Els entrevistats colombians hi mantenien el contacte en més del 85% dels casos.

Les perspectives laborals al país d’origen, bàsicament negatives, es centren en les condicions laborals dolentes i les poques perspectives de millora, que es 
reforcen amb uns sous baixos, com el més esmentat en els ingressos esperats. 

Van seguir majoritàriament una estratègia individual d’emigració i tenen menys intenció que entre altres nacionalitats de portar a algun familiar seu a viure a 
Espanya. 

Les expectatives en els ingressos al país de recepció eren majoritàriament positives, esperant tenir millors sous i viure bé, amb estabilitat econòmica. La relació
esperada amb les persones originàries del país d’acollida era més incerta que la esperada amb altres colombians.

Total Colombians

74,6 64,0

87,8 75,0

55,7 81,3

60,8 88,0

80,5 84,0

91,7 95,4

83,3 87,5

Es parlava de la possibilitat d’emigrar en el seu 
entorn personal

Es parlava amb no familiars

Es parlava amb familiars

Mantenia contacte amb els coneguts que 
havien emigrat

Algú més del seu entorn havia emigrat

Algun familiar seu havia emigrat

Familiars que valoraven la seva experiència de 
manera molt positiva o positiva 

Total Colombians

Positives 24,9 24,0

Negatives 70,2 80,0

Positives 22,2 24,0

Negatives 60,6 60,0

Perspectives laborals 
al país d’origen

Perspectives 
d’ingressos al país 

d’origen

29,3 28,0

38,1 36,0

62,1 64,0

Va seguir alguna estratègia familiar

Té la intenció de portar a algun familiar aquí

Expectatives positives d’ingressos al país 
acollida

Del país d’origen 83,5 80,0

Del país d'acollida 77,1 56,0

Esperava una relació 
molt bona + bona amb 

les persones:
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RESUM COLOMBIANS
Destinació, trajecte i arribada a Barcelona

El tenir Barcelona com a primera destinació continua sent majoritari, com a la resta de nacionalitats. Com a motius principals, tenir-hi algun conegut, ja siguin 
familiars o amics, són els més importants. També han esmentat força els estudis. 

No arriba a la meitat els que diuen que van tenir molt o bastant recolzament econòmic de familiars i amics a l’hora d’emigrar, tot i que el 52% va pagar el viatge 
gràcies a un préstec de la família o coneguts propers. Dels llatinoamericans són els que van pagar menys pel viatge.

Més d’un 75% tenia algun conegut a Barcelona.

Total Colombians

46,8 48,0

Préstec de familiars 
i amics 47,7 52,0

Estalvis propis 36,3 32,0

1.066,2 987,4

78,8 76,0

Tenia molt o bastant recolzament econòmic de 
familiars i amics

Finançament del viatge

Mitjana del preu del viatge

Coneixia a algú a Barcelona

Total Colombians

76,9 76,0Va triar Barcelona com a primera destinació

Hi tenia familiars 27,7 40,0

Hi tenia amics / 
coneguts 18,8 20,0

Li agrada 10,3 8,0

Hi tenia la parella 10,0

Relacionats amb la 
feina 9,2 4,0

Pels estudis 5,8 12,0

Facilitat de legalització 5,4 4,0

Motiu per venir a 
Barcelona
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RESUM BOLIVIANS 
Factors que originen la decisió d’emigrar

Tres quartes parts dels bolivians, com la mitjana, parlava de la possibilitat d’emigrar. Ho feien sobretot amb la família. Tenien més familiars que havien emigrat, 
sobretot els pares i els germans. Tot i que Espanya era el destí majoritari, Argentina és molt important per aquest col·lectiu. També tenien força coneguts que 
havien marxat de Bolívia abans que ells. Dels seus familiars pràcticament tots en feien una valoració positiva. També eren majoritaris els que mantenien 
contacte amb els que havien marxat.

Les perspectives negatives relatives a la feina, el més citat ha estat la inestabilitat al país i la impossibilitat de millorar. Els sous baixos i tenir només per viure 
eren el que esperaven la majoria de bolivians que han contestat la pregunta. Poc més del 30% va seguir una estratègia familiar, tot i que més del 40% pensa 
portar a algun familiar seu a Espanya, concretament als fills. 

En relació als ingressos esperaven obtenir sous alts que els hi permetessin estalviar. La relació tant amb compatriotes com amb les persones originàries del 
país d’acollida esperaven que fos bona.

Total Bolivians

74,6 73,7

87,8 100,0

55,7 35,7

60,8 73,7

80,5 84,2

91,7 92,9

83,3 84,2

Es parlava de la possibilitat d’emigrar en el seu 
entorn personal

Es parlava amb no familiars

Es parlava amb familiars

Mantenia contacte amb els coneguts que 
havien emigrat

Algú més del seu entorn havia emigrat

Algun familiar seu havia emigrat

Familiars que valoraven la seva experiència de 
manera molt positiva o positiva 

Total Bolivians

Positives 24,9 15,8

Negatives 70,2 68,5

Positives 22,2 15,8

Negatives 60,6 36,9

Perspectives laborals 
al país d’origen

Perspectives 
d’ingressos al país 

d’origen

29,3 31,6

38,1 42,2

38,1 36,8

Va seguir alguna estratègia familiar

Té la intenció de portar a algun familiar aquí

Expectatives positives d’ingressos al país 
acollida

Del país d’origen 83,5 84,2

Del país d'acollida 77,1 73,7

Esperava una relació 
molt bona + bona amb 

les persones:
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RESUM BOLIVIANS
Destinació, trajecte i arribada a Barcelona

Tots els bolivians entrevistats, quan es van plantejar emigrar van optar per Barcelona. Els motius són, bàsicament, que hi tenia algun familiar (també la parella) 
o amics i coneguts. També n’hi ha força que han tenien expectatives de trobar feina.

Més de la meitat diu que va rebre recolzament econòmic per part de familiars i amics, tot i que no arriba a la meitat els que diuen que van finançar el viatge 
gràcies a un préstec de familiars i amics. Els crèdits, bancaris o de prestamistes, i la venda d’immobles també han estat importants a l’hora de pagar el viatge. 
De tots els col·lectius són els que més han pagat per venir aquí (també són dels que fa més poc que han arribat).

Un 75% tenia algun conegut a Barcelona, la majoria algun germà.

Total Bolivians

46,8 52,7

Préstec de familiars 
i amics 47,7 47,4

Estalvis propis 36,3 26,3

1.066,2 1.688,9

78,8 75,0

Finançament del viatge

Mitjana del preu del viatge

Coneixia a algú a Barcelona

Tenia molt o bastant recolzament econòmic de 
familiars i amics

Total Bolivians

76,9 100,0Va triar Barcelona com a primera destinació

Hi tenia familiars 27,7 42,1

Hi tenia amics / 
coneguts 18,8 21,1

Li agrada 10,3

Hi tenia la parella 10,0 10,5

Relacionats amb la 
feina 9,2 15,8

Pels estudis 5,8

Facilitat de legalització 5,4

Motiu per venir a 
Barcelona


