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Els darrers deu anys el creixement de la immigració ha implicat un 
important canvi sociològic de la ciutat. És més, aquesta és una qüestió
que ha ocupat un espai central tant entre les qüestions que més 
preocupen l’opinió pública com a l’agenda de les diferents 
administracions de l’Estat.

Per la seva relativa novetat, es tracta d’un fenomen en el que encara 
es detecten certes mancances pel que fa a la disponibilitat de dades 
que en descriguin la seva diversitat i complexitat. Altrament, aquestes 
dades són de vital importància per al correcte disseny d’unes polítiques 
públiques que permetin una gestió acurada de les demandes que el 
fenomen genera.

Front aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona, concretament el 
Gabinet Tècnic d’Immigració, va encarregar a GESOP realitzar un 
estudi sobre el que genèricament es va descriure com els camins de la 
immigració. Més concretament el plantejament consensuat amb el 
Gabinet Tècnic d’Immigració incloïa l’anàlisi dels motius que generen el 
procés migratori, les condicions en què es planteja l’arribada a 
Barcelona, les solucions als problemes de l’habitatge, la feina i també
la relació que s’acaba establint amb les persones i, més en general, 
l’entorn que acull els immigrants.

Per obtenir aquesta informació el projecte plantejava dues fases. Una 
primera en la que es recolliria la informació esmentada a partir 
d’entrevistes a un nombre determinat d’immigrants. La segona fase 
consistiria en l’anàlisi dinàmica (evolutiva) d’aquest col·lectiu mitjançant 
la panelització de bona part dels immigrants participants en la primera 
fase.

Aquest document presenta els resultats de la primera fase del projecte. 
És a dir, les properes pàgines són una aproximació al fenomen de la 
immigració a Barcelona, es descriuen quantitativament els processos, 
les situacions i les expectatives dels immigrants.

Altrament, aquestes dades podran ser el punt de partida a partir del 
qual construir un panel que permeti un estudi dinàmic de la immigració, 
tant pel que fa a la immigració a la ciutat en el seu conjunt com pel que 
fa a les diferents històries individuals que la conformen. 

En l’elaboració d’aquest informe i en l’anàlisi de les dades en general 
s’ha posat especial èmfasi en les diferències que es poden observar en 
funció de l’origen dels entrevistats. És més, aquesta ha resultat ser la 
variable que en conjunt implica una major variabilitat en els resultats. 
Altres variables que han estat examinades amb deteniment són el sexe, 
l’edat, els anys de residència a la ciutat i la situació legal.

Pel que fa a l’origen, s’ha optat per no comentar les dades relatives als 
col·lectius als que s’han fet menys entrevistes. Aquesta decisió implica 
no presentar les dades relatives als que venen de l’Àfrica Central i 
Meridional (3 entrevistats), del Sud Est Asiàtic –llevat dels filipins- (4 
entrevistats), de l’Orient Mitjà (5 entrevistats) i de l’Àfrica del Nord / 
Magrib sense Marroc (9 entrevistats). De tota manera totes les dades 
poden ser consultades a les tabulacions que es lliuren junt amb aquest 
informe.

Finalment, senyalar que en l’apartat de conclusions segons nacionalitat, 
per tal d’oferir dades que tinguin un mínim de significació, es presenten 
només els perfils dels col·lectius més nombrosos.
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28,9% 71,1%

31,0% 69,0%

35,0% 65,0%

40,7% 59,3%

42,9% 57,1%

43,8% 56,3%

44,3% 55,7%

44,4% 55,6%

46,0% 54,0%

47,2% 52,8%

50,7% 49,3%

51,4% 48,6%

51,9% 48,1%

54,3% 45,7%

57,9% 42,1%

62,9% 37,1%

80,0% 20,0%

85,7% 14,3%

95,5% 4,5%Pakistanesa (n=67)

Resta Àsia Central (n=21)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Marroquina (n=62)

Resta d'Europa (n=38)

Xinesa (n=46)

Mexicana (n=27)

Xilena (n=35)

Argentina (n=67)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Equatoriana (n=139)

Filipina (n=27)

Colombiana (n=61)

Romanesa (n=16)

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Boliviana (n=40)

Brasilera (n=29)

Dominicana (n=38)

Home Dona

Perfil dels entrevistats

Sexe

Dona
47,4%

Home
52,6%

Nota: El sexe era una de les quotes fixades en el disseny mostral de l’estudi. 
Així doncs els resultats que es presenten segueixen les proporcions fixades pel 
Padró. En el cas dels brasilers i dominicans les dones estan lleugerament 
sobrerepresentades. En el cas dels subsaharians i els de la resta d’Europa 
(sense Romania) són els homes els que estan lleument sobrerepresentats.
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Perfil dels entrevistats

Edat Mitjana

Nota: La variable edat era una de les quotes fixades en el disseny mostral de 
l’estudi. 

15,7%

45,4%

26,3%

9,9%

2,0% 0,6%
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De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 i més

28,1

28,3

30,8

31,1

31,3

31,5

31,8

32,4

32,4

33,0

33,6

33,6

34,5

34,5

34,5

34,5

35,1

35,7

36,5

33,3
Total

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Colombiana (n=61)

Xinesa (n=46)

Dominicana (n=38)

Equatoriana (n=139)

Xilena (n=35)

Filipina (n=27)

Àfrica subsahariana (n=15)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Europa (n=38)

Boliviana (n=40)

Argentina (n=67)

Marroquina (n=62)

Resta Àsia Central (n=21)

Brasilera (n=29)

Romanesa (n=16)

Mexicana (n=27)
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Perfil dels entrevistats

Estudis

3,1%

19,7%

41,8%

35,3%

0

10

20

30

40

50

No té estudis Estudis bàsics Estudis mitjans Estudis universitaris

22,8%

13,3%
33,3%

18,8%
31,3%

20,9%
28,8%

21,0%
38,7%

22,4%
29,9%

23,7%
28,9%

25,9%
14,8%

26,1%
34,8%

30,0%
17,5%

32,5%
19,5%

33,3%
47,6%

40,7%
11,1%

44,4%
16,7%

50,0%
18,4%

52,5%
19,7%

59,7%
9,0%

60,0%
5,7%

62,1%
10,3%

66,7%
7,4%

35,3%
22,8%

Total

Mexicana (n=27)

Brasilera (n=29)

Xilena (n=35)

Argentina (n=67)

Colombiana (n=61)

Resta d'Europa (n=38)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Resta Àsia Central (n=21)

Peruana (n=77)

Boliviana (n=40)

Xinesa (n=46)

Filipina (n=27)

Dominicana (n=38)

Pakistanesa (n=67)

Marroquina (n=62)

Equatoriana (n=139)

Romanesa (n=16)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Universitaris No en té + Bàsics
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Perfil dels entrevistats

Ocupació

T reballa
78,9%

Ni treballa ni 
ha treballat

8,0%

Ha treballat
13,2%

58,1%
24,2%

17,7%
59,3%

22,2%
18,5%

66,7%
22,2%

11,1%
66,7%

26,7%
6,7%

68,4%
23,7%

7,9%
75,0%

6,3%
18,8%

75,9%
17,2%

6,9%
76,2%

9,5%
14,3%

76,3%18,4%
5,3%

77,0%
18,0%

4,9%
80,0%

8,6%
11,4%

81,5%11,1%
7,4%

83,3%
13,9%

2,8% 83,6%
6,0%

10,4%
84,4%6,5%

9,1% 84,9%
10,8%

4,3%
85,0%

10,0%
5,0%

87,0%
8,7%

4,3%
94,0%

4,5%1,5%
78,9%

13,2%
8,0%

Total

Argentina (n=67)

Xinesa (n=46)

Boliviana (n=40)

Equatoriana (n=139)

Peruana (n=77)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Filipina (n=27)

Xilena (n=35)

Colombiana (n=61)

Dominicana (n=38)

Resta Àsia Central (n=21)

Brasilera (n=29)

Romanesa (n=16)

Resta d'Europa (n=38)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Mexicana (n=27)

Marroquina (n=62)

Treballa No treballla però ha treballat Ni treballa ni ha treballat
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Perfil dels entrevistats

Quants anys fa que va arribar a Barcelona?

6,0%

12,8%

15,1%
15,6%

16,9%

13,8% 14,2%

5,6%

0

5

10

15

20

Menys d'un
any

D'un any i
fins a 2 anys

De 2 i fins a
3 anys

De 3 i fins a
4 anys

De 4 i fins a
5 anys

De 5 i fins a
6 anys

De 6 a 10
anys

Més de 10
anys

Mitjana: 4,2

2,1

2,2

2,2

2,9

2,9

3,3

3,3

3,6

3,9

3,9

4,2

4,8

4,9

4,9

5,0

5,1

6,0

6,4

6,4

4,2Total

Filipina (n=27)

Dominicana (n=38)

Marroquina (n=62)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Resta Àsia Central (n=21)

Colombiana (n=61)

Pakistanesa (n=67)

Xinesa (n=46)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Equatoriana (n=139)

Peruana (n=77)

Romanesa (n=16)

Argentina (n=67)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Resta d'Europa (n=38)

Xilena (n=35)

Brasilera (n=29)

Mexicana (n=27)

Boliviana (n=40)
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Districte de residència

% Columna Total Ciutat Vella Eixample Sants
Montjuïc Les Corts Sarrià

Sant Gervasi Gràcia Horta
Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí

Romanesa (n=16) 1,8% 0,6% 0,0% 1,3% 0,0% 6,5% 0,0% 4,3% 2,2% 1,7% 5,2%
Resta d'Europa (n=38) 4,3% 0,0% 6,5% 3,9% 0,0% 9,7% 4,8% 2,9% 4,5% 5,0% 8,2%
Pakistanesa (n=67) 7,5% 15,5% 2,2% 8,5% 7,1% 0,0% 1,6% 5,8% 5,6% 11,7% 6,2%
Xinesa (n=46) 5,2% 0,6% 5,0% 14,4% 0,0% 0,0% 4,8% 4,3% 3,4% 1,7% 6,2%
Resta Àsia Central (n=21) 2,4% 6,3% 0,7% 3,3% 0,0% 0,0% 3,2% 1,4% 1,1% 0,0% 0,0%
Filipina (n=27) 3,0% 12,6% 0,7% 1,3% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%
Marroquina (n=62) 7,0% 10,9% 7,2% 3,9% 0,0% 3,2% 7,9% 4,3% 4,5% 16,7% 4,1%
Àfrica subsahariana (n=15) 1,7% 2,9% 1,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 1,7% 4,1%
Dominicana (n=38) 4,3% 4,0% 3,6% 5,2% 0,0% 3,2% 3,2% 5,8% 5,6% 1,7% 5,2%
Mexicana (n=27) 3,0% 1,7% 2,9% 5,2% 0,0% 9,7% 0,0% 4,3% 1,1% 3,3% 3,1%
Resta d'Amèrica central (n=27) 3,0% 0,0% 1,4% 1,3% 0,0% 6,5% 6,3% 2,9% 6,7% 11,7% 2,1%
Equatoriana (n=139) 15,6% 10,9% 13,7% 16,3% 28,6% 12,9% 12,7% 24,6% 23,6% 16,7% 12,4%
Peruana (n=77) 8,7% 4,0% 10,8% 11,1% 14,3% 12,9% 11,1% 4,3% 14,6% 5,0% 6,2%
Colombiana (n=61) 6,9% 4,6% 12,9% 2,6% 7,1% 3,2% 6,3% 7,2% 10,1% 3,3% 9,3%
Argentina (n=67) 7,5% 9,2% 12,2% 1,3% 21,4% 6,5% 9,5% 7,2% 4,5% 5,0% 9,3%
Boliviana (n=40) 4,5% 2,9% 4,3% 3,9% 0,0% 3,2% 6,3% 10,1% 1,1% 5,0% 7,2%
Xilena (n=35) 3,9% 2,9% 7,9% 2,0% 0,0% 0,0% 6,3% 2,9% 3,4% 3,3% 5,2%
Brasilera (n=29) 3,3% 3,4% 1,4% 8,5% 14,3% 0,0% 1,6% 1,4% 1,1% 3,3% 1,0%
Resta d'Amèrica del Sud (n=36) 4,0% 1,7% 2,9% 3,9% 7,1% 16,1% 7,9% 5,8% 3,4% 1,7% 4,1%

Nota: La variable edat era una de les quotes fixades en el disseny mostral de 
l’estudi. 
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El procés migratori
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Introducció

Aquest primer capítol analitza les dades relatives al procés migratori 
seguit pels participants en l’estudi. Concretament, les dades es 
presenten agrupades en quatre apartats.

El primer d’ells analitza tot allò relacionat amb la decisió d’emigrar i 
l’elecció del destí. Es posa especial èmfasi en el pes que té a l’hora de 
prendre aquestes decisions la presència de familiars i coneguts a la 
ciutat.

Un cop analitzats els motius i la presa de la decisió s’estudia el 
recorregut migratori. Principalment si es va venir directament, l’edat 
d’arribada així com el mecanisme a través del qual es va entrar en el 
país.

El penúltim apartat presenta el balanç que els participants fan de la 
seva decisió de marxar del seu país per venir a Barcelona. En 
definitiva es demana (i aquesta és una pregunta que se’ls feia) si 
tornarien a prendre la mateixa decisió.

Finalment es demana pel futur. Es vol saber si l’emigració a Barcelona 
tindrà una segona part en forma de retorn al país d’origen o si aquest 
és un procés tancat i els immigrants tenen la intenció de quedar-se 
aquí.

Les preguntes

La decisió

○ Per quin motiu va decidir deixar el seu país?

○ Per quin motiu o motius  va escollir venir a Barcelona?

○ Coneixia a algú que visqués aquí? A qui?

El camí

○ Quants anys fa que va sortir del seu país?

○ Quants anys fa que va arribar a Espanya? I a Barcelona?

○ Recorregut (va venir directament o va anar abans a algun altre 
lloc)

○ Quina edat tenia quan va arribar a Espanya?

○ Com va entrar a Espanya?

Balanç

○ Vostè està satisfet d’haver emigrat del seu país?

○ Vostè està satisfet d’haver vingut a Barcelona?

○ Si ara pogués tornar a començar tornaria a marxar del seu país?

El futur

○ En relació amb el futur a vostè que li agradaria que passés? 
(quedar-se a viure aquí o tornar al país d’origen)

○ En relació amb el futur vostè què creu que acabarà passant? (es 
quedarà a viure aquí o tornarà al seu país)

El procés migratori
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Segons les respostes donades pels entrevistats, els motius que els 
han empès a emigrar són principalment d’ordre econòmic. Més de la 
meitat de les respostes va en aquest sentit (qüestions econòmiques o 
relacionades amb la feina). Altres motius que originen l’emigració són 
la família o la parella (especialment entre les dones i els més joves), 
els estudis, les ganes de millorar i també l’esperit d’aventura i les 
ganes de conèixer altres països.

A l’hora d’escollir el destí del procés migratori la qüestió que té major 
pes és la presència ja a Barcelona de familiars, amics i coneguts. 
Aquest és l’argument amb què gairebé un 60% (7,3% la parella, 
37,9% altres familiars i 18,9% amics / coneguts) justifica la seva 
elecció del destí del procés migratori. Altres qüestions com les 
relacionades amb la feina, agradar la ciutat o tenir-ne bones 
referències agrupen un nombre de respostes clarament inferior.

La importància dels familiars, amics i coneguts es corrobora quan es 
demana si abans de venir es coneixia a algú que visqués aquí. Tan 
sols un 16,6% no coneixia ningú a Barcelona abans de venir.

Abans de venir a Barcelona coneixia a algú que visqués aquí? A qui?

Per quin motiu va decidir marxar del seu país?

Buscar feina  38,1
Motius econòmics  15,9
Per la família / per la parella  12,9
Estudiar   9,9
Per millorar / Millor vida / Millor futur   7,5
Turisme / Aventura / Conèixer altres païssos   7,4
Motius polítics   1,5
Per provar   1,2
Volia marxar   0,9
Qüestions personals   0,9
Es va aprellar amb un espanyol /-a   0,6
Qüestions de salut   0,2
Tenia una oferta laboral   0,2
Volia viure a Espanya / Europa   0,1
Aconseguir la nacionalitat espanyola   0,1
Altres   2,5

El procés migratori – La decisió

* Un 7,3% la parella i un 37,9% altres familiars.

Per quin motiu o motius va escollir venir a Barcelona?

Hi tenia familiars * 45,2
Hi tenia amics / coneguts 18,9
Relacionats amb la feina 15,1
Pels estudis 8,0
Li agrada 6,9
N'hi havien parlat bé 3,9
El mar la platja 2,9
Va triar a l'atzar / a provar 2,2
El clima 2,1
Qüestions econòmiques 2,0
Per l'idioma 1,9
Qualitat de vida / S'hi viu bé 1,7
És una ciutat turística / Turisme 1,7
Altres 12,5
No sap 0,4

51,5%

33,0%

16,6%

6,0%
1,3% 0,1%
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Altres No contesta
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Tot i que normalment les qüestions econòmiques són les més mencionades pels participants, sigui quin sigui el seu origen, alguns com ara els romanesos, 
filipins i pakistanesos posen més èmfasi en la feina. Altres, com ara els bolivians, fan referència a motius econòmics de manera més genèrica.

En funció de l’origen també s’observen, entre altres,  les següents singularitats:

» Argentins i brasilers a penes mencionen els motius econòmics o laborals i en canvi entre una quarta i una tercera part diu haver emigrat per turisme 
/ conèixer altres països.

» Els xinesos i, especialment, els subsaharians són els que més sovint diuen haver marxat buscant millorar la seva vida.

» Més de la meitat dels mexicans entrevistat diu haver decidit sortir del país per qüestions relacionades amb els estudis.

Per quin motiu va marxar del seu país? (segons origen)

El procés migratori – La decisió

Buscar feina Motius
econòmics

Per la família /
per la parella Estudiar Per millorar /

Millor vida/futur
Turisme / Aventura /

Conèixer altres païssos
Total 38,1% 15,9% 12,9% 9,9% 7,5% 7,4%
Romanesa (n=16) 81,3% 6,3% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0%
Filipina (n=27) 70,4% 0,0% 14,8% 3,7% 11,1% 0,0%
Pakistanesa (n=67) 67,2% 10,4% 7,5% 0,0% 10,4% 1,5%
Resta Àsia Central (n=21) 57,1% 14,3% 19,0% 0,0% 0,0% 4,8%
Marroquina (n=62) 56,5% 3,2% 22,6% 6,5% 8,1% 0,0%
Resta d'Europa (n=38) 50,0% 7,9% 5,3% 5,3% 13,2% 7,9%
Boliviana (n=40) 45,0% 42,5% 5,0% 0,0% 2,5% 0,0%
Peruana (n=77) 40,3% 26,0% 15,6% 10,4% 2,6% 1,3%
Equatoriana (n=139) 39,6% 27,3% 14,4% 3,6% 7,9% 2,9%
Xinesa (n=46) 39,1% 8,7% 6,5% 4,3% 17,4% 10,9%
Dominicana (n=38) 34,2% 23,7% 15,8% 2,6% 7,9% 10,5%
Xilena (n=35) 31,4% 5,7% 17,1% 20,0% 2,9% 11,4%
Resta d'Amèrica central (n=27) 25,9% 22,2% 22,2% 11,1% 7,4% 7,4%
Àfrica subsahariana (n=15) 20,0% 13,3% 20,0% 6,7% 26,7% 6,7%
Resta d'Amèrica del Sud (n=36) 19,4% 13,9% 13,9% 13,9% 5,6% 11,1%
Mexicana (n=27) 18,5% 0,0% 3,7% 55,6% 3,7% 0,0%
Colombiana (n=61) 18,0% 18,0% 11,5% 24,6% 8,2% 6,6%
Brasilera (n=29) 13,8% 10,3% 10,3% 27,6% 3,4% 24,1%
Argentina (n=67) 6,0% 11,9% 9,0% 10,4% 6,0% 34,3%
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També es poden apreciar diferències significatives quan s’analitza la coneixença d’algú que visqués aquí segons l’origen dels participants. Concretament, en 
general es pot apreciar que els europeus i els subsaharians són els que més sovint han vingut sense conèixer a ningú. (veure taula pàgina següent)

○ Més del 70% dels filipins, dominicans, marroquins, equatorians i dels procedents de l’Amèrica Central (sense Mèxic) ja tenien familiars aquí quan 
varen decidir venir.

○ Els procedents de l’Àsia Central i els brasilers són els que més sovint diuen que tenien amics del seu país vivint a Barcelona.

○ Altrament, aquest darrer col·lectiu, els brasilers, són també els que més declaren que tenien amics espanyols a Barcelona.

Altres dades interessants a tenir en compte són:

○ Dones i joves vénen més sovint amb algun familiar ja vivint a la ciutat.

○ Entre els que varen arribar a Barcelona fa 10 anys o més era més freqüent que ara venir sense conèixer ningú.

El procés migratori – La decisió

Abans de venir no coneixia a ningú a Barcelona
(segons anys que porta vivint aquí)

16,6%
15,1%
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18,5%

24,6%
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El procés migratori – La decisió

Abans de venir a Barcelona coneixia a algú que visqués aquí? A qui?  (segons origen)

No coneixia ningú Familiars Amics del meu país Amics espanyols
Total 16,6% 51,5% 33,0% 6,0%
Àfrica subsahariana (n=15) 46,7% 26,7% 20,0% 6,7%
Resta d'Europa (n=38) 39,5% 26,3% 39,5% 5,3%
Romanesa (n=16) 25,0% 50,0% 25,0% 6,3%
Argentina (n=67) 23,9% 22,4% 50,7% 14,9%
Xinesa (n=46) 21,7% 43,5% 26,1% 8,7%
Resta d'Amèrica del Sud (n=36) 19,4% 30,6% 41,7% 16,7%
Mexicana (n=27) 18,5% 18,5% 51,9% 14,8%
Colombiana (n=61) 18,0% 41,0% 32,8% 8,2%
Brasilera (n=29) 17,2% 20,7% 58,6% 20,7%
Xilena (n=35) 17,1% 40,0% 25,7% 17,1%
Boliviana (n=40) 15,0% 62,5% 27,5% 0,0%
Pakistanesa (n=67) 14,9% 43,3% 47,8% 0,0%
Filipina (n=27) 14,8% 77,8% 7,4% 0,0%
Peruana (n=77) 11,7% 67,5% 26,0% 2,6%
Equatoriana (n=139) 11,5% 71,9% 23,0% 0,0%
Resta d'Amèrica central (n=27) 11,1% 70,4% 22,2% 7,4%
Marroquina (n=62) 9,7% 75,8% 27,4% 1,6%
Resta Àsia Central (n=21) 9,5% 33,3% 61,9% 0,0%
Dominicana (n=38) 7,9% 76,3% 26,3% 2,6%
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Quants anys fa que va 
sortir del seu país?

Quants anys fa que va 
arribar a Espanya?

Quants anys fa que va 
arribar a Barcelona?

De mitjana els participants a l’estudi fa 5,1 anys que varen sortir 
del seu país. Van arribar a Espanya fa 4,4 i a Barcelona fa 4,2 
anys. Com es pot apreciar, la mitjana d’aquestes tres variables 
varia lleument. Això indica que no tots els participants varen venir 
directament a Barcelona. En alguns casos l’arribada a la ciutat 
s’ha produït després d’estades més o menys llargues a altres 
ciutats d’Espanya, Europa o altres parts del món.

A grans trets els tres gràfics mostren una distribució similar. 
Concretament, els que varen marxar / arribar fa un any o menys 
representen entre un 4% i un 6%. La majoria, al voltant de dues 
terceres parts, va marxar del seu país o arribar a Barcelona fa 
cinc anys o menys. Els que fa més de 10 anys que varen emigrar 
representen entre un 5% i un 10%.

Altrament, les dades indiquen que el major nombre d’arribades es 
va produir fa uns cinc anys. A partir de llavors el nombre 
d’immigrants que arriba a la ciutat sembla haver anat baixant 
paulatinament. 

El procés migratori – El camí

Mitjana: 5,1

Mitjana: 4,4

Mitjana: 4,2
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2,1

2,2

2,2

2,9

2,9

3,3

3,3

3,6

3,9

3,9

4,2

4,8

4,9

4,9

5,0

5,1

6,0

6,4

6,4

4,2Total

Filipina (n=27)

Dominicana (n=38)

Marroquina (n=62)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Resta Àsia Central (n=21)

Colombiana (n=61)

Pakistanesa (n=67)

Xinesa (n=46)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Equatoriana (n=139)

Peruana (n=77)

Romanesa (n=16)

Argentina (n=67)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Resta d'Europa (n=38)

Xilena (n=35)

Brasilera (n=29)

Mexicana (n=27)

Boliviana (n=40)

Quants anys fa que va arribar a Barcelona? (mitjana segons origen)

El procés migratori – El camí

Com es pot apreciar al gràfic, filipins, dominicans i 
marroquins són els col·lectius que, de mitjana, porten 
més temps vivint a Barcelona.

Per la seva banda, bolivians, mexicans i brasilers són els 
que fa menys temps que varen arribar a la ciutat.
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60,0%

71,1%

73,1%

75,0%

77,1%

78,3%

80,3%

80,6%

81,5%

82,3%

82,8%

85,2%

85,7%

86,3%

87,5%

87,5%

90,9%

92,1%

92,6%

82,5%Total

Resta d'Amèrica central (n=27)

Dominicana (n=38)

Peruana (n=77)

Romanesa (n=16)

Boliviana (n=40)

Equatoriana (n=139)

Resta Àsia Central (n=21)

Filipina (n=27)

Brasilera (n=29)

Marroquina (n=62)

Mexicana (n=27)

Pakistanesa (n=67)

Colombiana (n=61)

Xinesa (n=46)

Xilena (n=35)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Argentina (n=67)

Resta d'Europa (n=38)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

El procés migratori – El camí

Directe a 
Espanya 
després 

Barcelona
5,8%

Altres 
països i 
després 

Barcelona
10,0%

Altres 
països, 

després 
Espanya i 
després 

Barcelona
1,7%

Directe a 
Barcelona

82,5%

Pel que fa al recorregut s’observa que tot i que la gran majoria va venir directament a Barcelona (82,5%), també hi ha un grup significatiu d’entrevistats que 
abans es va estar a alguna altra ciutat. Entre aquest segon grup és més freqüent haver passat per altres països i després anar directament a Barcelona que no 
haver-se estat a altres ciutats d’Espanya abans de venir a Barcelona.

El nombre d’immigrants que ha vingut directament a Barcelona varia força en funció del seu origen. Així, en col·lectius importants com ara els dominicans i 
peruans al voltant del 90% ha vingut directament.  En canvi, entre argentins o europeus de l’est (excepte els romanesos) aquesta xifra se situa per sota del 75%.

Recorregut fins arribar a Barcelona

Percentatge de participants que varen venir 
directament a Barcelona segons origen
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El procés migratori – El camí

(només els que no tenen papers)
Com va entrar a Espanya?

Com va entrar a Espanya?

Una mica menys del 60% dels participants va entrar al país com a turista. La resta 
d’opcions són molt menys habituals, un 12,7% venia amb un contracte de treball i 
un 11,6% entrava per reagrupament familiar.

Altrament, si s’analitza com varen entrar aquells que actualment es troben sense
papers els resultats mostren com més del 80% va entrar com a turista

En funció de l’origen l’entrada al país presenta diferències significatives. (veure 
taula a la pàgina següent) :

○ Equatorians i bolivians són els que més sovint entren al país com a 
turistes.

○ Els peruans són, amb força diferència, els que més sovint han entrat 
amb un contracte de treball.

○ Filipins i marroquins són els que més aprofiten la figura legal del 
reagrupament familiar.

○ Entre els mexicans gairebé un 60% entre amb un permís relacionat 
amb els estudis.

○ Els subsaharians són els que més freqüentment reconeixen que 
varen entrar sense papers. Concretament un 20% dels membres 
d’aquest col·lectiu es manifesta en aquest sentit.

○ Finalment, els xinesos són els que més sovint venen amb una carta 
d’invitació.

0,6%

3,6%

2,1%

2,6%

9,7%

11,6%

12,7%

57,1%
Com a turista

Tenia un contracte de
treball

Reagrupament familiar

Com a estudiant

Venia sense papers

Carta d’invitació

Altres

No contesta

0,8%

0,8%

2,3%

3,1%

3,9%

4,7%

84,5%
Com turista

Venia sense papers

Com a estudiant

Carta d’invitació

Reagrupament familiar

Tenia un contracte de
treball

No contesta
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Quan va entrar a Espanya, com ho va fer? (segons origen)

% Fila Com a turista Tenia un contracte
de treball

Reagrupament 
familiar

Com a 
estudiant

Venia sense
papers

Carta
d’invitació

Total 57,1% 12,7% 11,6% 9,7% 2,6% 2,1%
Equatoriana (n=139) 86,3% 1,4% 5,0% 1,4% 0,7% 5,0%
Boliviana (n=40) 85,0% 5,0% 5,0% 0,0% 2,5% 2,5%
Romanesa (n=16) 68,8% 6,3% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0%
Resta d'Amèrica central (n=27) 63,0% 3,7% 18,5% 3,7% 0,0% 7,4%
Xilena (n=35) 62,9% 8,6% 11,4% 14,3% 0,0% 0,0%
Pakistanesa (n=67) 62,7% 13,4% 10,4% 0,0% 9,0% 0,0%
Resta d'Amèrica del Sud (n=36) 61,1% 0,0% 22,2% 5,6% 2,8% 2,8%
Resta d'Europa (n=38) 60,5% 18,4% 5,3% 5,3% 7,9% 2,6%
Colombiana (n=61) 59,0% 3,3% 4,9% 29,5% 0,0% 0,0%
Argentina (n=67) 58,2% 7,5% 4,5% 9,0% 0,0% 0,0%
Resta Àsia Central (n=21) 57,1% 14,3% 14,3% 4,8% 4,8% 0,0%
Brasilera (n=29) 55,2% 10,3% 0,0% 31,0% 3,4% 0,0%
Dominicana (n=38) 52,6% 28,9% 15,8% 2,6% 0,0% 0,0%
Filipina (n=27) 40,7% 18,5% 29,6% 3,7% 3,7% 0,0%
Àfrica subsahariana (n=15) 40,0% 20,0% 6,7% 6,7% 20,0% 0,0%
Marroquina (n=62) 37,1% 6,5% 32,3% 11,3% 8,1% 0,0%
Mexicana (n=27) 33,3% 0,0% 0,0% 59,3% 0,0% 0,0%
Xinesa (n=46) 28,3% 32,6% 10,9% 8,7% 0,0% 13,0%
Peruana (n=77) 27,3% 44,2% 19,5% 7,8% 0,0% 0,0%
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Quina edat tenia quan va arribar a Espanya?

Mitjana: 28,9 anys

Per participar a l’estudi calia haver arribat a Espanya amb 16 o més anys. 
Tenint en compte això, s’observa que més de tres quartes parts dels 
immigrants han arribat amb menys de 35 anys. Aproximadament una tercera 
part amb menys de 25.

En funció de l’origen s’observen algunes diferències però no molt acusades. 
Concretament, els americans i especialment els peruans són els que varen 
venir més grans.

En canvi, els marroquins i els romanesos són els que venen més joves .

Quina edat tenia quan va arribar a Espanya segons origen 
(mitjana)

24,7
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27,2

27,4
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28,9

29,3

29,6
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32,5

28,9%Total

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Xilena (n=35)

Equatoriana (n=139)

Colombiana (n=61)

Boliviana (n=40)

Resta d'Europa (n=38)

Xinesa (n=46)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Brasilera (n=29)

Dominicana (n=38)

Argentina (n=67)

Pakistanesa (n=67)

Filipina (n=27)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Resta Àsia Central (n=21)

Mexicana (n=27)

Marroquina (n=62)

Romanesa (n=16)
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Si
68,6%

No contesta
0,2%

No sap
9,8%

No
21,4%

Vostè està molt, bastant, poc o gens content de ... Si ara pogués tornar a començar, tornaria a marxar del seu país

El balanç que els immigrants fan de la seva decisió d’emigrar és majoritàriament positiu. Al voltant de dues terceres part diu estar molt o bastant content d’haver 
marxat del seu país i afirma que si pogués tornar a començar prendria la mateixa decisió.

Si el que es demana és per l’elecció de Barcelona com a destí del seu procés migratori, el nombre d’immigrants que es mostra satisfet (molt o bastant content) 
augmenta sensiblement. Aproximadament un 89% diu estar molt o bastant content d’haver vingut a Barcelona.

La lectura dels resultats des de la vessant negativa aporta els següents resultats: un de cada cinc immigrants diu que si pogués tornar a començar no prendria la 
decisió de marxar del seu país i un 9,8% no sap el que faria.

22,4% 58,0% 14,8%

17,3% 47,1% 22,0% 8,2%
Haver emmigrat

Venir a Barcelona

Molt Bastant Normal / regular Poc Gens No sap No contesta No contesta
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21,4%Total

Boliviana (n=40)

Resta Àsia Central (n=21)

Xinesa (n=46)

Peruana (n=77)

Equatoriana (n=139)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Colombiana (n=61)

Dominicana (n=38)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Resta d'Europa (n=38)

Argentina (n=67)

Marroquina (n=62)

Xilena (n=35)

Pakistanesa (n=67)

Filipina (n=27)

Brasilera (n=29)

Romanesa (n=16)

Mexicana (n=27)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

El procés migratori – El balanç

Nombre d’entrevistats que si poguessin tornar a començar no 
marxarien del seu país (segons origen)

De les diferents variables analitzades, la que presenta un major
grau de variabilitat associat a la pregunta sobre si es tornaria a 
emigrar és la que fa referència a l’origen dels immigrants.

Concretament, fent referència només als col·lectius més 
nombrosos, s’observa que al voltant del 40% dels bolivians diuen 
que no tornarien a marxar i, en canvi, menys del 10% de 
mexicans, romanesos i subsaharians es manifesten en el mateix 
sentit.

Aquestes diferències no s’observen quan s’analitzen els resultats 
en funció del sexe, l’edat o els anys que fa que varen arribar.

Tampoc en funció de la situació legal en què es troben els 
participants s’observen variacions significatives. És més, al 
contrari del que es podria pensar, els que no tenen papers 
mostren menys dubtes sobre la decisió que varen prendre de 
marxar que no els que tenen permís de residència.
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El procés migratori – El futur

0,2%

15,9%

4,2%

27,7%

52,1%Quedar-se a viure
aquí

Tornar al país
d'origen

Altres

No sap

No contesta
0,2%

24,4%

3,1%

27,8%

44,4%Es quedarà a viure
aquí

Tornarà al seu país
d'origen

Altres

No sap

No contesta

Quan els participants es plantegen el futur una mica més de la meitat diu que es vol quedar a viure aquí. Al voltant d’una quarta voldria tornar al país d’origen. Si 
el que es fa és demanar què creuen que acabarà passant, un 44,4% diu que es quedarà aquí. En aquest cas també una quarta part diu que tornarà al seu país.

I què creu que acabarà passant?En relació al futur, ara mateix a vostè què li agradaria?
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El procés migratori – El futur

Es volen quedar a viure aquí

(segons anys de residència a la ciutat)

Com es pot apreciar als gràfics, la predisposició a quedar-se a viure a Barcelona té tendència a augmentar entre els que porten 10 o més anys a la ciutat, però 
les diferències no són molt acusades.

El futur també és vist de diferent manera segons l’origen dels participants. Així, mentre col·lectius com ara els romanesos, els pakistanesos o els marroquins
majoritàriament voldrien quedar-se, altres com els bolivians destaquen per l’elevat nombre de persones que voldrien tornar al seu país i que creuen que en el 
futur ho faran. (veure gràfics a la següent pàgina)

Altres variacions a senyalar són la major predisposició a quedar-se dels homes i dels que tenen permís de residència permanent.

Creu que s’acabarà quedant a viure aquí

(segons anys de residència a la ciutat)
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Es quedarà aquí Tornarà al seu país d'origen
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El procés migratori – El futur

I què creu que acabarà passant?En relació al futur, ara mateix a vostè què li agradaria?
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○ Les qüestions econòmiques i, més concretament, buscar feina són els principals motius que impulsen als immigrants a 
marxar del seu país.

○ Tenir familiars o amics vivint a la ciutat és el principal motiu que porta als immigrants a escollir Barcelona com a destí del 
seu procés migratori.

○ En el mateix sentit, tan sols al voltant d’un 15% dels participants no tenien ni familiars ni amics a a Barcelona abans de 
venir.

○ Una àmplia majoria dels participants (per sobre del 80%) varen venir directament a Barcelona.

○ El més habitual és entrar al país com a turista (57,1%).

○ Un 30% dels participants a l’estudi diu que si ara pogués tornar a començar no sap si prendria la decisió de marxar del seu 
país (9,8%) o obertament reconeix que no marxaria (21,4%).

○ Al voltant d’una quarta part dels immigrants diu que en el futur voldria tornar al seu país d’origen.  És més, un nombre molt 
similar de participants creu que efectivament ho acabarà fent.

A tall de resum



33

Estudi La immigració a Barcelona

Desembre de 2005Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

La situació legal
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Introducció

Les properes pàgines volen descriure el perfil dels immigrants que 
viuen a Barcelona des del punt de vista legal. Es tracta de saber fins a 
quin punt la seva situació està legalitzada o si estan o han estat en 
situacions d’al·legalitat o il·legalitat.

En primer lloc les dades se centren en el permís de residència. Més 
enllà de saber quina és la seva situació actual, les entrevistes recollien 
també com havien aconseguit el permís de residència aquells que el 
tenen i quant temps varen trigar en aconseguir-lo

El segon pas és saber si tenen permís de treball i si tenen contracte 
(aquells que treballen). En aquest cas l’estudi permet detectar la 
incidència de situacions al marge de la llei en què s’han pogut trobar 
els immigrants. Concretament, si treballen sense permís de treball o si  
treballen o han treballat sense contracte.

El tercer dels aspectes legals que analitzen les properes pàgines és el 
relatiu al Padró. Es tracta d’aportar dades sobre el percentatge 
d’immigrants que es registren al Padró Municipal i si l’actualitzen quan 
canvien d’habitatge. També es demana pels possibles motius que 
porten a no notificar els canvis de residència.

Com a conclusió a aquest capítol, es presenten els resultats sobre el 
nombre de participants que declaren voler obtenir la nacionalitat 
espanyola i per quin o quins motius volen obtenir-la.

Les preguntes

Permís de residència

○ En quina situació legal es troba?

○ Com va aconseguir el permís de residència?

○ Quant temps va passar fins que va aconseguir el permís de 
residència?

Permís de treball

○ Té permís de treball?

○ Treballa sense permís de treball?

○ (els que treballen) Té contracte?

○ Ha treballat o treballa sense contracte?

Padró

○ Està empadronat?

○ Estan actualitzades les dades del Padró

○ (els que no) Per quin motiu?

Nacionalitat

○ Voldria obtenir la nacionalitat espanyola?

○ Per quin motiu

La situació legal
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0,7%

0,1%

0,9%

14,5%

55,2%

28,6%Permís de residència permanent

Permís de residència temporal

No té permís de residència

Altres

No sap / no recorda

No contesta

La majoria dels participants a l’estudi tenen regularitzada la seva situació legal. Ja sigui a través d’un permís de residència permanent (una mica més d’una 
quarta part) o a través d’un permís de residència temporal (una mica més de la meitat). Aquells que reconeixen estar vivint aquí sense tenir el permís de 
residència representen al voltant del 15% dels immigrants participants.

Altrament, en la meitat dels casos el permís de residència s’ha obtingut a partir d’un contracte de treball aconseguit un cop ja estaven vivint aquí. També tenen 
un cert pes aquells que varen obtenir el permís a partir de la reagrupació familiar (15,6%) o gràcies a un contracte de treball en origen (14,6%).

Quina és la seva situació?
(Els que tenen permís de residència)

Com va aconseguir el seu permís de residència?

La situació legal – Permís de Residència
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49,9%Amb un contracte de treball aconseguit
aquí
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Amb un contracte de treball en origen

Visat d’estudiant

Amb un contracte de treball en origen des
d'aquí

Altres

No contesta
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Té permís / Sense permís segons anys vivint a Barcelona

Com era d’esperar, el grup d’immigrants que no tenen permís generalment va disminuint a mesura que augmenta el nombre d’anys que es porta vivint a 
Barcelona. Així, entre els que porten menys d’un any a la ciutat un 43,4% no té permís; en canvi, a partir dels tres anys aquesta xifra baixa per sota del 10%. No 
s’ha trobat cap immigrant que portant més de 10 anys a la ciutat no tingui permís de residència.

La situació legal – Permís de Residència
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(Els que tenen permís)
Quant temps va passar des que va arribar fins que va obtenir el permís de residència

Mitjana: 1,3 anys

En el cas dels immigrants que han obtingut el permís de residència, ja sigui temporal o permanent, l’estudi s’interessava també pel temps que havien trigat a 
obtenir-lo. Com es pot apreciar al gràfic, de mitjana entre l’arribada i l’obtenció d’aquest permís han transcorregut 1,3 anys.

Més enllà de la mitjana, les freqüències mostren com en al voltant del 40% dels casos el permís de residència s’obté abans que passi un any. Altrament, són 
molt pocs els que obtenen el permís de residència més de quatre anys després del moment de la seva arribada.

Hi ha una minoria de participants que són ciutadans de la unió europea i que, per tant, no necessita permís de residència. Es tracta, principalment, d’argentins 
que també tenen la nacionalitat italiana.

La situació legal – Permís de Residència
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(Els que tenen permís)
Quant temps va passar des que va arribar fins que va obtenir el 

permís de residència (segons origen)

Als gràfics es pot observar com filipins, dominicans i peruans són els que més sovint tenen permís de residència (ja sigui permanent o temporal). Els que més 
sovint tenen un permís permanent són els argentins i els dominicans (també els subsaharians destaquen per l’elevada presència de permisos permanents, tot 
i que aquest fet pot estar lligat a l’escàs nombre d’entrevistes fetes a aquest col·lectiu) . Per la seva banda els bolivians destaquen per ser, amb diferència, 
aquells que menys diuen tenir permís de residència. És més, cap dels bolivians que ha participat en l’estudi té un permís de residència permanent.

Pel que fa al temps que s’ha tardat en obtenir el permís, en funció de l’origen aquesta dada fluctua entre poc més de dos anys (romanesos) i 0,6 anys 
(xinesos).

Tipus de permís (segons origen)

La situació legal – Permís de Residència
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El procediment a través del qual es va obtenir el permís de residència és, en la meitat dels casos, un contracte de treball aconseguit un cop establert a la ciutat. 
En funció de l’origen s’observen diferències prou significatives:

○ Els bolivians són els que més sovint han accedit al permís de residència a través d’un contracte de treball aconseguit aquí.

○ Els mexicans destaquen per la important presència de permís aconseguit a través de visats d’estudiant.

○ Els peruans són els que més han recorregut a un contracte de treball en origen.

○ La categoria altres està formada, principalment, per immigrants que tenen alguna nacionalitat de la Unió Europea. Com es pot veure aquesta 
situació és especialment habitual entre els argentins.

La situació legal – Permís de Residència

(Els que tenen permís) Com va aconseguir el permís? (segons origen)

% Fila
Amb un contracte

de treball en origen
des d'aquí

Amb un contracte
de treball en origen

Amb un contracte
de treball 

aconseguit aquí

Reagrupament 
familiar

Visat
d’estudiant Altres No contesta

Total   4,8%  14,8%  49,9%  15,6% 5,3% 9,1% 0,3%
Romanesa (n=13) 0,0% 7,7% 69,2% 7,7% 7,7% 7,7% 0,0%
Resta d'Europa (n=24) 0,0% 29,2% 45,8% 16,7% 8,3% 0,0% 0,0%
Pakistanesa (n=55) 5,5% 16,4% 61,8% 7,3% 0,0% 9,1% 0,0%
Xinesa (n=42) 2,4% 33,3% 40,5% 11,9% 7,1% 0,0% 4,8%
Resta Àsia Central (n=19) 0,0% 15,8% 63,2% 15,8% 0,0% 5,3% 0,0%
Filipina (n=26) 3,8% 19,2% 65,4% 7,7% 3,8% 0,0% 0,0%
Marroquina (n=55) 1,8% 7,3% 56,4% 30,9% 1,8% 1,8% 0,0%
Àfrica subsahariana (n=11) 0,0% 27,3% 36,4% 18,2% 0,0% 18,2% 0,0%
Dominicana (n=36) 5,6% 30,6% 36,1% 25,0% 2,8% 0,0% 0,0%
Mexicana (n=22) 0,0% 0,0% 22,7% 13,6% 50,0% 13,6% 0,0%
Resta d'Amèrica central (n=22) 4,5% 4,5% 54,5% 18,2% 0,0% 18,2% 0,0%
Equatoriana (n=123) 7,3% 1,6% 72,4% 13,0% 0,8% 4,9% 0,0%
Peruana (n=72) 0,0% 47,2% 26,4% 19,4% 4,2% 2,8% 0,0%
Colombiana (n=53) 7,5% 3,8% 58,5% 9,4% 9,4% 11,3% 0,0%
Argentina (n=57) 3,5% 5,3% 24,6% 19,3% 7,0% 40,4% 0,0%
Boliviana (n=19) 10,5% 10,5% 73,7% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Xilena (n=29) 27,6% 10,3% 37,9% 17,2% 3,4% 3,4% 0,0%
Brasilera (n=21) 4,8% 9,5% 38,1% 9,5% 23,8% 14,3% 0,0%
Resta d'Amèrica del Sud (n=29) 0,0% 0,0% 41,4% 20,7% 6,9% 31,0% 0,0%



40

Estudi La immigració a Barcelona

Desembre de 2005Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

Unes tres quartes parts dels participants diuen tenir permís de treball. Tenint en compte que una xifra molt similar de participants diu que en l’actualitat està
treballant, es podria suposar que aquests dos col·lectius són coincidents, els que treballen són els que tenen permís de treball.

Com es pot apreciar a les taules aquesta coincidència no és del tot perfecta. Això és així perquè un 11,2% dels que tenen permís no estan treballant en 
l’actualitat. Altrament, el que resulta més significatiu és que un 45,3% dels que no tenen permís diu que tot i així en l’actualitat treballa (10,2% del conjunt dels 
participants).

La situació legal – Permís de Treball

Té permís de treball?

Treballa 45,3%
No treballa 54,7%

Treballa 88,8%
No treballa 11,2%

No
22,6%

No 
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0,2%

Sí
77,2%
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Com és d’esperar, tenir permís de treball és una qüestió que 
varia en funció de l’edat i també dels anys que es porten vivint 
aquí.

Així, a mesura que augmenta l’edat dels participants augmenta 
també el nombre dels que tenen permís de treball. Aquesta 
tendència es trenca a partir dels 55 anys. Concretament, els 19 
participants que tenen més de 54 anys són el grup en què és 
menys freqüent tenir permís de treball.

En relació amb els anys que fa que varen arribar, l’augment del 
nombre de participants a l’estudi amb permís és molt ràpid els 
primers anys. Tot i això és interessant senyalar que entre els que 
porten entre 2 i 5 anys vivint a Barcelona encara hi ha un 20% 
que no té permís de treball.

La situació legal – Permís de Treball

Té permís de treball segons edat
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Com s’ha dit anteriorment, un 10,2% del conjunt dels participants 
treballa sense tenir permís de treball. Els bolivians són el 
col·lectiu que, amb diferència, té més persones en aquesta 
situació, prop del 40%. La resta de col·lectius d’origen se situen 
sempre al voltant o per sota del 20%. És més, en el cas dels 
procedents de la resta d’Àsia Central (sense la Xina) i de Filipines 
no s’ha detectat la presència de ningú que es trobi en aquesta 
situació.

La situació legal – Permís de Treball
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Entre els immigrants que actualment estan treballant dues terceres parts diu tenir contracte i una mica més d’un 15% diu que no. Una xifra molt similar diu 
treballar per compte propi. Si es té en compte totes les feines que els participants a l’estudi han tingut des que varen arribar, en aquest cas gairebé dues 
terceres parts diu haver treballat alguna vegada sense contracte.

(Els que treballen)
Té contracte?

Sí
62,0%

No
38,0%

(Els que treballen o han treballat)
Ha treballat alguna vegada sense contracte?

La situació legal – Permís de Treball
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Haver treballat alguna vegada sense contracte és més habitual 
entre les dones.

Altrament, també en funció de l’origen s’observen diferències 
importants. Entre xilens, bolivians i equatorians més d’un 80% diu 
haver-se trobat en aquesta situació. En canvi, en el cas dels 
filipins, els de l’Àsia Central i entre els xinesos els que han 
treballat sense contracte se situen al voltant del 25%

57,2%

67,5%

0

10

20

30

40

50

60

70

Homes Dones
20,5%

27,8%

28,0%

36,7%

44,3%

44,4%

50,0%

62,7%

66,7%

68,2%

69,0%

69,2%

71,4%
72,7%

74,3%

75,0%

83,5%

86,8%

87,1%

62,0%Total

Xilena (n=31)

Boliviana (n=38)

Equatoriana (n=133)

Resta d'Amèrica central (n=24)

Resta d'Amèrica del Sud (n=35)

Mexicana (n=22)

Resta d'Europa (n=35)

Romanesa (n=13)

Colombiana (n=58)

Argentina (n=66)

Brasilera (n=27)

Marroquina (n=51)

Països Àfrica subsahariana (n=14)

Dominicana (n=36)

Peruana (n=70)

Pakistanesa (n=60)

Filipina (n=25)

Resta Àsia Central (n=18)

Xinesa (n=44)

(Els que treballen o han treballat)
Han treballat sense contracte segons gènere

(Els que treballen o han treballat)
Han treballat alguna vegada sense contracte segons origen

La situació legal – Permís de Treball



45

Estudi La immigració a Barcelona

Desembre de 2005Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

Habitatge 
actual
87,5%

No 
contesta

0,5%

No sap / no 
recorda

0,8%

Altre lloc
11,2%

No
4,3%

No 
contesta

0,3%

Sí
95,4%

La pràctica totalitat dels participants a l’estudi declara estar empadronat a Barcelona. És més, quan es demana si estan empadronats al seu actual habitatge, també
una àmplia majoria respon afirmativament. Si es fa la lectura inversa s’obté que un 4,3% no està empadronat i que un 11,2% dels empadronats ha canviat 
d’habitatge sense notificar-ho al Padró.

La situació legal – El Padró

Vostè està empadronat?
(Els que estan empadronats)

Està empadronat al seu habitatge actual?
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66,7% 6,7%

76,3% 5,3%

67,4% 21,7%

64,2% 28,4%

69,0% 24,1%

87,5% 6,3%

75,0% 19,4%

78,7% 16,4%

95,2%

92,6% 3,7%

84,2% 12,2%

80,0% 17,1%

89,5% 7,9%

96,8% 1,6%

94,0% 4,5%

85,2% 14,8%

87,0% 13,0%

90,0% 10,0%

100,0%Filipina (n=27)

Boliviana (n=40)

Peruana (n=77)

Mexicana (n=27)

Pakistanesa (n=67)

Marroquina (n=62)

Dominicana (n=38)

Xilena (n=35)

Equatoriana (n=139)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Resta Àsia Central (n=21)

Colombiana (n=61)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Romanesa (n=16)

Brasilera (n=29)

Argentina (n=67)

Xinesa (n=46)

Resta d'Europa (n=38)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Habitatge actual Altre habitatge

La situació legal – El Padró

Està empadronat? On?

L’elevat grau d’empadronament es manté a tots els grups 
d’origen. És sempre superior al 80% excepte en el cas dels 
procedents de l’Àfrica subsahariana.

Altrament, també en la majoria de casos els participants diuen 
estar empadronats a l’habitatge actual. Hi ha, però, alguns casos 
en què un nombre significatiu de participants reconeix estar 
empadronat a un habitatge que no és aquell en el que està vivint 
actualment. Concretament, entre els argentins, brasilers i xinesos 
més d’un 20% diu estar en aquesta situació.
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2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

5,3%

5,3%

7,9%

7,9%

7,9%

7,9%

10,5%Per mandra

Fa poc que ha canviat de llar

Manca de temps

Es va canviar

No pot empadronarse

La seva situació és provisional

No és important

No el deixen

Ho està fent

No sabia que podia ferho

Problemes amb la immobiliària

Els motius pels quals els immigrants no s’empadronen o no actualitzen el seu empadronament són diversos. Sovint tenen a veure amb canvis de domicili o fins i tot 
hi ha participants que al·leguen que els fa mandra. Una altra resposta que apareix en els dos casos és la d’aquells que diuen que no s’empadronen o no actualitzen 
el padró perquè la seva situació és provisional. De tota manera convé no oblidar que el nombre de persones que ha contestat aquesta pregunta és molt baix, per 
tant el valor d’aquest resultats és més indicatiu que no significatiu.

La situació legal – El Padró

(n=38)
Per quin motiu no està empadronat a Barcelona?

(Principals respostes)

(n=95)
Per quin motiu no està empadronat al seu habitatge actual?

(Principals respostes)

2,1%

2,1%

3,2%

4,2%

7,4%

20,0%

22,1%

24,2%Es va canviar

Fa poc que ha canviat
de llar

Manca de temps

La seva situació és
provisional

No el deixen

Per mandra

Ho està fent

No pot empadronarse
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Quatre de cada cinc participants diu que li agradaria obtenir la nacionalitat 
espanyola. Els que no es mostren interessats representen al voltant d’un 
10%.

Quan s’analitzen aquests resultats en funció de l’origen s’observa que en 
gairebé tots els casos més del 80% voldria obtenir la nacionalitat 
espanyola. Els que se situen per sota d’aquest xifra són principalment els 
xinesos. En aquest cas només un 43,5% es mostra interessat per aquesta 
qüestió.

També els argentins i els bolivians destaquen per situar-se clarament per 
sota de la mitjana.

La situació legal – Nacionalitat

Li agradaria tenir la nacionalitat espanyola?

Els agradaria obtenir la nacionalitat espanyola (segons origen)

No
11,6%

No sap
5,5%

No contesta
0,7% Sí

82,2%

41,3%

61,2%

65,0%

70,4%

71,1%

79,3%

81,0%

81,3%

85,2%

85,7%

86,7%

88,7%

88,9%

89,2%

91,8%

92,2%

92,5%

96,3%

97,4%

82,2%Total

Dominicana (n=38)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Pakistanesa (n=67)

Peruana (n=77)

Colombiana (n=61)

Equatoriana (n=139)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Marroquina (n=62)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Xilena (n=35)

Filipina (n=27)

Romanesa (n=16)

Resta Àsia Central (n=21)

Brasilera (n=29)

Resta d'Europa (n=38)

Mexicana (n=27)

Boliviana (n=40)

Argentina (n=67)

Xinesa (n=46)
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0,4%

1,0%

5,7%
1,6%

1,6%

1,8%

1,9%
2,1%

2,2%

3,4%

3,7%

3,8%

4,9%
5,3%

10,0%

13,3%

18,3%

18,9%Poder viatjar / moure's sense problemes

Més facilitats / beneficis / possibilitats/ ajuts

Facilitats amb la feina

Evitar tràmits i papers

Pels fills / per un familiar

Tranquil·litat

Tenir més drets

Per poder quedarse

Li agrada el país / Barcelona / la gent

Té família (fills, pares,...) / origens aquí

Millors condicions polítiques i socials

Està en tràmit

Es millor així

Per ser europeu

Viu aquí

Altres

No sap

No contesta

L’interès en obtenir la nacionalitat espanyola està relacionat principalment amb les següents qüestions: poder moure’s sense problemes, les facilitats i ajuts als 
que es pot accedir a través d’ella, poder trobar feina i evitar tràmits.

Els que no volen obtenir-la justifiquen el seu posicionament dient que ja estan tramitant una altra nacionalitat o manifestant simplement que no els interessa. 
També hi ha qui no hi està interessat perquè tornarà al seu país, perquè creu que no la necessita o simplement es mostra indiferent front aquesta qüestió.

La situació legal – Nacionalitat

Per quin motiu vol obtenir la nacionalitat espanyola? Per quin motiu no vol obtenir la nacionalitat espanyola?
(n= 103)

1,9%

3,9%

4,9%

5,8%

9,7%

10,7%

10,7%

13,6%

16,5%

22,3%Té o tindrà una altra nacionalitat

No l'interessa

Tornarà al seu país

No la necessita

No li agrada / no es sent espanyol

Li és indiferent

Ja té la seva

Altres

No sap

No contesta
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○ Un 14,5% dels immigrants participants en l’estudi reconeix que no té permís de residència. La resta es divideix en el 28,6% 
que té un permís permanent i el 55,2% que té permís temporal.

○ Entre el moment de l’arribada i l’obtenció del permís de residència passen, de mitjana, 1,3 anys.

○ El permís de residència es va aconseguir, en la meitat dels casos, a través d’un contracte de treball. Els altres dos camins 
més habituals per obtenir un permís de residència són el reagrupament familiar (15,6%) i el contracte de treball en origen 
(14,6%).

○ Tres quartes parts dels immigrants diuen tenir permís de treball. Altrament, gairebé la meitat dels que no tenen aquest 
permís reconeixen que tot i això en l’actualitat estan treballant.

○ La pràctica totalitat dels participants està empadronat a Barcelona i d’aquests també gairebé tots diuen que estan 
empadronats al seu habitatge actual.

○ Al voltant del 80% dels immigrants declaren que voldrien obtenir la nacionalitat espanyola, principalment perquè això els 
faria la vida més fàcil.

A tall de resum
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L’habitatge
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Introducció

Aquest capítol està dedicat a analitzar la situació dels immigrants pel 
que fa a l’habitatge. Concretament, s’aborda aquesta qüestió des de 
tres punts de vista diferents.

En primer lloc es descriu com es va solucionar la necessitat 
d’habitatge quan es va arribar a Barcelona. Tant pel que fa a l’espai 
on es va anar com pel que fa a les persones amb les que primer es va 
conviure. 

A continuació, s’estudia la situació dels participants en el moment de 
fer les entrevistes. Es descriu quina és la seva situació (règim de 
tinença, què es paga, metres quadrats, etc.) i també el grau de 
satisfacció amb com s’ha solventat aquesta necessitat.

El tercer apartat considera la qüestió de l’habitatge tenint en compte 
l’àmbit convivencial. És a dir, amb qui es comparteix el pis o casa. 
Tant pel que fa al nombre de persones amb les que es conviu com el 
tipus de relació que s’hi té (amics, familiars, etc.).

Les preguntes

L’habitatge d’acollida

○ Amb qui va anar a viure quan va arribar?

○ On va anar a viure quan va arribar?

○ Viu al mateix lloc que quan va arribar?

L’habitatge actual

○ Règim de tinença

○ (els que estan de lloguer) Què té llogat?

○ (els que estan de lloguer) Quant paga de lloguer?

○ Metres quadrats de l’habitatge

○ Grau de satisfacció amb l’habitatge

Les persones amb les que viu

○ Quantes persones viuen a l’habitatge?

○ Relació amb les persones amb les que comparteix l’habitatge

L’habitatge
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Habitatge – L’habitatge d’acollida

1,5%

0,2%

1,9%

10,3%

36,9%

49,2%Amb família

Amb altres persones que no son
familiars

Sol

Amb família i altres persones que no
ho son

Dues o més famílies

No sap / No recorda

Al voltant de la meitat dels entrevistats va anar a viure amb familiars quan va arribar a Barcelona. La segona opció més habitual és anar a viure amb altres 
persones que no són familiars (al voltant d’una tercera part). Finalment, un 10,3% diu que va anar a viure sol.

Aquestes són unes dades que varien força en funció de l’origen però també del sexe i dels anys que fa que es va arribar a Barcelona. 

○ Les dones presenten una major tendència a anar a viure a casa d’un familiar.

○ Anar a viure amb familiars quan s’arriba a la ciutat era més habitual fa 10 anys que en l’actualitat.

Quan va arribar amb qui va anar a viure?

11,5%
27,9%

59,0%
10,1%

34,5%
52,1%

11,3%
36,4%

48,5%
8,8%

46,5%
40,4%

5,7%
41,5%

49,1%
10,3%

36,9%
49,2%

Total

Menys d'un any

Entre 1 i 2 anys

Entre 2 i 5 anys

Entre 5 i 10 anys

10 o més anys

Sol Amb altres persones no familiars Familiars

Quan va arribar amb qui va anar a viure? (segons anys vivint aquí)
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La manera com es va solucionar la qüestió de l’habitatge en el moment de 
l’arribada presenta la seva màxima variabilitat quan s’analitza en funció de 
l’origen dels participants en l’estudi. Així, al gràfic següent es poden 
observar les següents diferències:

○ Els dominicans, els filipins i també els marroquins figuren 
entre els que més sovint han anat a viure amb familiars

○ Per la seva banda, els mexicans, els brasilers, els 
pakistanesos i els argentins són els que més van anar a viure 
amb altres persones que no eren familiars.

○ L’edat amb la que es va arribar també sembla influir en 
aquesta qüestió. En aquest sentit, es pot apreciar com els més 
joves i especialment els més grans són els que més sovint van 
a viure amb familiars.

7,4%
74,1%

18,5%
3,4% 75,9%20,7%

46,7%
26,7%
26,7%6,0%

58,2%
28,4%22,2%

47,2%
30,6%

0,0% 66,7%
33,3%

4,5%
52,2%

37,3%
13,2% 47,4%

39,5%
8,6%

45,7%
40,0%

21,3% 34,4%
41,0%

13,0% 30,4%
47,8%

10,0% 35,0% 55,0%
9,1%

29,9% 55,8%
12,5% 25,0%

56,3%
7,2%

22,3%
64,7%

6,5% 24,2% 69,4%
11,1%

18,5%
70,4%

14,8%
14,8% 70,4%

5,3%
15,8%

76,3%
Dominicana (n=38)

Filipina (n=27)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Marroquina (n=62)

Equatoriana (n=139)

Romanesa (n=16)

Peruana (n=77)

Boliviana (n=40)

Xinesa (n=46)

Colombiana (n=61)

Xilena (n=35)

Resta d'Europa (n=38)

Pakistanesa (n=67)

Resta Àsia Central (n=21)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Argentina (n=67)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Brasilera (n=29)

Mexicana (n=27)

Sol Amb altres persones no familiars Familiars

Quan va arribar amb qui va anar a viure? (segons origen)

9,1%
90,9%

17,9%
25,6%

51,3%

5,2%
41,2%

51,0%

13,9%
42,9%

39,3%

8,1%
30,3%

57,8%

10,3%
36,9%

49,2%

Total

16 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 i més

Sol Amb altres persones no familiars Familiars

Quan va arribar amb qui va anar a viure? (edat en el moment d’arribar)
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Habitatge – L’habitatge d’acollida

Una mica menys de dues terceres parts dels participants diuen que varen anar a viure a un pis, una mica més d’una quarta part va llogar una habitació i un 
4,0% es va allotjar a una pensió. La resta de possibilitats són mencionades per un nombre molt baix de participants.

En funció dels anys que porten vivint a Barcelona s’observen també algunes diferències. Potser el més destacat és l’augment que s’ha produït els últims anys 
dels que a l’arribar opten per llogar una habitació.

64,5%

28,8%

4,0%
1,6% 0,9% 0,2%

0

10

20

30

40

50

Pis Habitació
en un pis

Pensió Altres Alberg Carrer

Quan va arribar on va anar a viure?

6,6%
13,1%

77,0%
5,9%

22,7%
69,7%

3,8%
32,4%

60,8%
1,8%

32,5%
61,4%

37,7%
62,3%

4,0%
28,8%

64,5%
Total

Menys un any

Entre 1 i 2

Entre 2 i 5

Entre 5 i 10

10 o més anys

Pensió Habitació en un pis Pis

Quan va arribar on va anar a viure? (segons anys de residència aquí)
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20,0% 40,0%
40,0%

3,4% 48,3%
41,4%

7,4% 40,7%48,1%
4,5%

43,3%
52,2%2,5%

37,5%
52,5%6,5%

34,8%
54,3%

9,8% 29,5%
57,4%

5,3% 26,3%
57,9%

1,4% 35,3%
62,6%

5,6% 25,0%
63,9%

3,9% 28,6%
64,9%

5,7% 25,7%
68,6%

0,0% 28,6%
71,4%

1,6%
16,1%

77,4%
1,5%

20,9% 77,6%
12,5%

6,3%
81,3%

3,7%
11,1% 81,5%

0,0%
18,4%

81,6%0,0%
14,8%

85,2%
4,0%

28,8%
64,5%

Total

Filipina (n=27)

Dominicana (n=38)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Romanesa (n=16)

Pakistanesa (n=67)

Marroquina (n=62)

Resta Àsia Central (n=21)

Xilena (n=35)

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Equatoriana (n=139)

Resta d'Europa (n=38)

Colombiana (n=61)

Xinesa (n=46)

Boliviana (n=40)

Argentina (n=67)

Mexicana (n=27)

Brasilera (n=29)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Pensió Habitació en un pis Pis

Habitatge – L’habitatge d’acollida

També s’aprecia una variabilitat elevada en funció de l’origen. 
Concretament, les dades més destacades són:

○ Filipins, dominicans, resta d’Amèrica Central i romanesos són 
els que més sovint han anat a un pis

○ Brasilers, mexicans, argentins i bolivians són els que més han 
llogat una habitació

○ Per la seva banda els romanesos junt amb els procedents de 
l’Àfrica subsahariana són els que presenten un major nombre 
de participants que varen anar a una pensió

Quan va arribar on va anar a viure? (segons origen)
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Sí
29,1%

No
70,9%

Habitatge – L’habitatge d’acollida

Una àmplia majoria dels entrevistats ja no viu al primer habitatge que va ocupar en el moment d’arribar a Barcelona. Els que no han canviat d’habitatge 
representen prop d’un 30%.

Com era d’esperar, aquesta és una variable molt relacionada amb els anys que els participants porten vivint a la ciutat. Com més anys fa que s’ha arribat 
menys habitual és viure al primer habitatge al que es va anar en el moment de l’arribada. Resulta especialment significatiu el fet que entre els que porten 
menys d’un any a la ciutat només un 56,6% diu que encara viu al primer habitatge.

Viu al mateix lloc que quan va arribar? Viu al mateix lloc que quan va arribar (segons anys de residència a Barcelona)
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0,1%

0,3%

1,9%

31,3%

66,4%Un habitatge complet (ell o la seva
unitat de convivència)

Una habitació amb dret a serveis
comuns

Només una habitació

Altres

No contesta

En relació amb l’habitatge actual, una àmplia majoria dels participants diu estar de lloguer. Poc més del 10% diu tenir un habitatge de propietat. Aprofundint 
una mica més s’observa que, aproximadament, entre els que estan de lloguer dues terceres parts tenen llogat tot l’habitatge i una tercera part té llogada una 
habitació amb dret a serveis comuns.

Altres possibles solucions al tema de l’habitatge com són estar acollit a casa de familiars o amics o disposar d’un habitatge cedit per un conegut són molt poc 
freqüents.

Habitatge – L’habitatge actual

Vostè viu en règim de lloguer o de propietat? Concretament què és el que té llogat?

0,1%

0,1%

1,9%

0,6%

0,3%

11,9%

85,0%
Lloguer

Propietat

Cedit/deixat

Acollit a casa de
familiars / amics

Altres

No sap, No
recorda

No contesta



59

Estudi La immigració a Barcelona

Desembre de 2005Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

Lloguer pis
56,5%

Lloguer 
habitació

28,2%

Altres
3,4%

Propietat
11,9%

Habitatge – L’habitatge actual

Tenint en compte si es té l’habitatge en propietat i en cas d’estar 
de lloguer què és el que es té llogat s’observa el següent: un 
11,9% té l’habitatge en propietat, un 56,6% té llogat un pis i un 
28,2% una habitació. Un 3,4% es troba en altres situacions.

En funció de l’origen s’observen algunes diferències significatives. 
Per exemple, filipins, pakistanesos i els procedents d’Amèrica 
Central (menys Mèxic) són els que més sovint tenen un habitatge 
en propietat.

Els d’Àsia Central i els bolivians són els que més freqüentment 
tenen llogada una habitació.

Règim de tinença de l’habitatge

0,0
42,5

47,5
0,0

75,0
25,0

4,9
72,1

23,0
5,3

52,6
36,8

6,0
61,2

32,87,4
51,9

37,0
8,1 71,0

17,7
8,6

57,1
31,4

8,7 56,5
26,1

10,3 51,7
34,5

10,8 55,4
28,8

11,1 52,8
33,3

11,7 63,6
22,1

13,3
46,7

33,3
19,0

14,3
61,9

23,7
50,0

23,7
25,9 55,6

14,8
26,9

47,8
25,4

29,6
55,6

14,8
11,9

56,5
28,2

Total

Filipina (n=27)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Dominicana (n=38)

Resta Àsia Central (n=21)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Equatoriana (n=139)

Brasilera (n=29)

Xinesa (n=46)

Xilena (n=35)

Marroquina (n=62)

Mexicana (n=27)

Argentina (n=67)

Resta d'Europa (n=38)

Colombiana (n=61)

Romanesa (n=16)

Boliviana (n=40)

Propietat Lloguer pis Lloguer habitació

Règim de tinença de l’habitatge (segons origen)
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29,5
63,9

4,9
17,2

63,9
16,4

9,0
56,3

31,4
5,3

43,9
46,5

5,7
43,4

43,4
11,9

56,5
28,2

Total

Menys un any

Entre 1 i 2

Entre 2 i 5

Entre 5 i 10

10 o més anys

Propietat Lloguer pis Lloguer habitació

4,7
37,2

49,6

10,2
57,6

29,1

18,9
64,2

15,4

11,9
56,5

28,2

Total

Permís de
residència
permanent

Permís de
residència temporal

No té permís de
residència

Propietat Lloguer pis Lloguer habitació

Tenir habitatge de propietat o de lloguer és una qüestió que també varia en funció dels anys que es porten vivint a Barcelona o de la situació legal en què s’està. 
Així, com més anys es porten vivint a la ciutat més habitual és tenir un habitatge de propietat i menys freqüent és estar vivint en una habitació llogada. 
Altrament, també resulta interessant senyalar que entre els que porten entre 5 i 10 anys hi ha un 16% d’immigrants que té llogada una habitació.

Pel que fa a la situació legal, com és lògic esperar, com més estable és aquesta més elevat és el nombre de participants que han comprat. L’absència de 
permís de residència comporta una major presència d’habitacions llogades. Concretament, els que no tenen papers en gairebé la meitat dels casos es troben en 
aquesta situació. En part aquesta correlació s’explica per la major presència de participants que porten pocs temps a Barcelona entre els que no tenen permís. 

Habitatge – L’habitatge actual

Règim de tinença de l’habitatge (segons anys de residència a Barcelona) Règim de tinença de l’habitatge (segons situació legal)
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1,9%

14,2%

17,7%

9,3%

13,2%

17,3%

11,6%

6,6%

2,5% 2,1% 2,9%

0,7%
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Habitatge – L’habitatge actual

Els participants que viuen en un habitatge de lloguer paguen, de
mitjana, 437,9 euros al mes. Més concretament, una tercera part 
paga 300 euros o menys, una mica més d’una tercera part paga 
entre 300 i 600 euros i aproximadament una quarta part paga 
més de 600 euros

Lògicament, aquests resultats varien significativament en funció
de si el que es té llogat és un habitatge complet o una habitació. 
Concretament, els que han llogat un habitatge complet paguen de 
mitjana 548,5 euros al mes. Els que han llogat una habitació
paguen 224,8 euros al mes.

Quant paga de lloguer? (habitatge complet) (n=502)

0,4%
2,0%

4,6%
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Quant paga de lloguer? (una habitació) (n=237)

Mitjana: 224,8 euros/mes

Quant paga de lloguer?

Mitjana: 437,9 euros/mes

Mitjana:  548,5 euros/mes
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Habitatge – L’habitatge actual

El que es paga de lloguer és segurament un indicador molt 
directe de la capacitat econòmica dels participants en l’estudi. En 
aquest sentit els gràfics que es presenten en aquesta pàgina 
mostren que, com era d’esperar, els que no tenen arreglada la 
seva situació legal tenen tendència a pagar lloguers més baixos.

Altrament, els procedents d’Amèrica Central i també alguns dels 
sud-americans (argentins, peruans i colombians) apareixen com 
els que paguen lloguers més alts. Per contra, subsaharians, 
bolivians, marroquins i també xilens apareixen com els que 
dediquen menys diners al lloguer de l’habitatge.

Quant paga de lloguer? (mitjana segons situació legal)

Quant paga de lloguer? (mitjana segons origen)

437,9
496,1

430,2
366,2

0

100

200

300

400

500

600

Total Permís
permanent

Permís temporal Sense permís
217,5

340,0

379,4

387,7

399,4

405,1

425,8

430,8

431,8

434,0

436,1

437,5

451,6

456,5

481,1

484,8

489,1

499,8

522,2

437,9Total

Resta d'Amèrica central (n=27)

Argentina (n=67)

Peruana (n=77)

Colombiana (n=61)

Filipina (n=27)

Mexicana (n=27)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Romanesa (n=16)

Resta d'Europa (n=38)

Brasilera (n=29)

Equatoriana (n=139)

Dominicana (n=38)

Xinesa (n=46)

Pakistanesa (n=67)

Xilena (n=35)

Marroquina (n=62)

Boliviana (n=40)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Resta Àsia Central (n=21)
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Habitatge – L’habitatge actual

De mitjana els entrevistats viuen en pisos que tenen 66,6 metres
quadrats. Concretament, la majoria (al voltant del 60%) viu en 
pisos d’entre 40 i 80 m2. També hi ha una minoria significativa 
que viu en pisos de menys de 40 m2 (9,4%).

Els col·lectius que de mitjana viuen en pisos més grans són els 
xilens i els argentins. Tant els uns com els altres viuen en pisos 
amb una mitjana de més de 80 m2.

En canvi, els filipins són els que viuen en pisos més petits. La 
mitjana és de 48,5 m2.

Quants metres quadrats té el pis on viu?
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Mitjana: 66,6 m2

48,5

54,0

57,1

59,7

60,0

63,5

64,6

64,7

65,1

67,7

69,1

70,6

71,4
71,5

71,7

72,5

73,1

80,2

80,6

66,6Total

Xilena (n=35)

Argentina (n=67)

Mexicana (n=27)

Resta Àsia Central (n=21)

Brasilera (n=29)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Xinesa (n=46)

Equatoriana (n=139)

Pakistanesa (n=67)

Romanesa (n=16)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Boliviana (n=40)

Colombiana (n=61)

Dominicana (n=38)

Marroquina (n=62)

Resta d'Europa (n=38)

Filipina (n=27)

Quants metres quadrats té el pis on viu? (mitjana segons origen)
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Habitatge – L’habitatge actual

Més enllà de quines siguin les condicions materials i econòmiques, l’estudi constata que una àmplia majoria dels participants es mostra satisfeta del seu 
habitatge. Més concretament, quan se’ls ha demanat que valoressin el seu habitatge més de la meitat ha dit que el valorava bé i un 14,5% ha dit que molt 
bé. Els que en fan valoracions negatives (malament o molt malament) no arriben a representar ni un 10% dels participants.

Valoració del seu habitatge

M o lt  malament
2 ,1%

N o  co nt est a
0 ,1%

B é
59 ,4 %

N i b é ni 
malament

18 ,3 %

M alament
5,5%

M o lt  b é
14 ,5%
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Habitatge – L’habitatge actual

El grau de satisfacció amb l’habitatge varia en funció del  tipus de 
situació en què es trobin els immigrants. Així, entre els que estan de 
propietat la satisfacció és més alta, com era d’esperar, que entre els que 
tenen llogada una habitació. De tota manera, convé destacar que entre 
els que tenen llogada una habitació també són majoria els que valoren 
molt bé o bé el seu habitatge.

Més enllà d’aquest factor, els gràfics també mostren com en funció de 
l’origen es detecten algunes diferències significatives. Principalment, 
destaca el menor grau de satisfacció que demostren els xinesos, 
bolivians i els subsaharians.

Valoració del seu habitatge (segons règim de tinença)

Valoració del seu habitatge (segons origen)

66,1

23,5

10,4

75,7

16,9

7,4

89,6

9,4

0,9

Propietat

Lloguer pis

Lloguer habitació

Molt Bé+Bé Ni bé ni malament Malament+Molt malament

30,4%
65,2%4,3%

57,5%
30,0%

12,5%
60,0%

6,7%
33,3%

71,9%
20,9%

7,2%
72,6%

9,7%
16,1% 73,7%

13,2%
13,2%

74,3%20,0%
5,7%

75,0%
16,7%

8,3%
77,8%14,8%

7,4%
78,7%14,8%

6,6%
78,9%15,8%

5,3%
79,1%17,9%

3,0%
80,5%15,6%

3,9%
80,6%

11,9%
7,5%

82,8%
6,9%

10,3%
85,2%

14,8%
0,0%

85,2%
7,4%

7,4%
85,7%

9,5%
4,8%

87,5%
12,5%

0,0%
73,9%

18,3%
7,6%

Total

Romanesa (n=16)

Resta Àsia Central (n=21)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Mexicana (n=27)

Brasilera (n=29)

Argentina (n=67)

Peruana (n=77)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Europa (n=38)

Colombiana (n=61)

Filipina (n=27)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Xilena (n=35)

Dominicana (n=38)

Marroquina (n=62)

Equatoriana (n=139)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Boliviana (n=40)

Xinesa (n=46)

Molt bé / Bé Ni bé ni malament Malament / Molt malament



66

Estudi La immigració a Barcelona

Desembre de 2005Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública
Habitatge – Les persones amb les que viu

De mitjana els participants a l’estudi viuen amb 4,1 persones (ells 
inclosos). Aproximadament un 30% viu en llars de cinc o més persones. 
Només un 2,9% diu que viu sol.

Els bolivians i els romanesos són els únics que presenten una mitjana 
superior a 5 persones per habitatge. En l’altre extrem se situen els 
subsaharians, els brasilers, els mexicans i els argentins.

Altres variables com la situació legal, els anys de residència a la ciutat, el 
sexe o l’edat no semblen tenir tanta incidència com l’origen en el nombre 
de persones amb les que es conviu.

Altrament, també és interessant senyalar que entre els que han llogat 
una habitació la mitjana de persones amb les que es conviu puja fins a 
5,1.

Amb quantes persones viu?

Amb quantes  persones viu (mitjana segons origen)
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Mitjana: 4,1
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4,0
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4,3

4,8
4,8

4,8

4,9

5,0

5,1
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4,1Total

Boliviana (n=40)

Romanesa (n=16)

Resta Àsia Central (n=21)

Equatoriana (n=139)

Resta d'Europa (n=38)

Pakistanesa (n=67)

Filipina (n=27)

Dominicana (n=38)

Xinesa (n=46)

Peruana (n=77)

Marroquina (n=62)

Xilena (n=35)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Colombiana (n=61)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Argentina (n=67)

Mexicana (n=27)

Brasilera (n=29)

Països Àfrica subsahariana (n=15)
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0,5%

0,7%

8,1%

12,2%

15,3%

28,4%

54,7%
Famíliars directes

Gent del país d’origen (no família)

Gent d’altres països (no família)

Altra família

Espanyols

Altres

No contesta

Els que no viuen sols en la majoria de casos (dues terceres 
parts) viuen o amb la família més directa (pares, fills, germans) 
o amb altres familiars. També hi ha qui viu amb altra gent del 
país d’origen (una quarta part) o amb gent d’altres països (al 
voltant del 15%). Els que estan convivint amb gent d’aquí
representen menys d’un 10%.

Com es pot apreciar a la taula, en funció de l’origen s’observen 
diferències notables. Entre els filipins, els dominicans, els 
marroquins i els romanesos pràcticament tothom conviu amb 
algun familiar. Per la seva banda, subsaharians, mexicans i 
argentins són els que més sovint conviuen amb gent d’altres 
països. 

També senyalar que, com és normal, els que tenen llogada una 
habitació són els que més sovint conviuen amb persones que 
no són familiars.

Habitatge – Les persones amb les que viu

(Els que no viuen sols) Amb qui viu? (multiresposta)

(Els que no viuen sols) Amb qui viu? (segons origen)

Règim de tinença? (segons les persones amb les que es conviu)

% Fila (multiresposta) Famíliars
directes Altra família

Gent del país
d’origen

(no família)

Gent d’altres
països

(no família)
Espanyols

Total 54,7% 12,2% 28,4% 15,3% 8,1%
Romanesa (n=16) 75,0% 12,5% 25,0% 6,3% 0,0%
Resta d'Europa (n=38) 42,1% 10,5% 42,1% 15,8% 0,0%
Pakistanesa (n=67) 37,9% 19,7% 53,0% 4,5% 0,0%
Xinesa (n=46) 48,9% 20,0% 35,6% 2,2% 2,2%
Resta Àsia Central (n=21) 28,6% 9,5% 71,4% 4,8% 0,0%
Filipina (n=27) 80,8% 19,2% 19,2% 0,0% 0,0%
Marroquina (n=62) 65,6% 23,0% 18,0% 1,6% 1,6%
Àfrica subsahariana (n=15) 30,8% 7,7% 15,4% 38,5% 7,7%
Dominicana (n=38) 75,7% 21,6% 13,5% 2,7% 5,4%
Mexicana (n=27) 44,0% 0,0% 32,0% 36,0% 12,0%
Resta d'Amèrica central (n=27) 69,2% 0,0% 11,5% 15,4% 11,5%
Equatoriana (n=139) 64,2% 14,6% 29,2% 8,8% 10,2%
Peruana (n=77) 61,0% 9,1% 13,0% 22,1% 13,0%
Colombiana (n=61) 50,9% 7,0% 19,3% 21,1% 8,8%
Argentina (n=67) 37,7% 0,0% 34,4% 39,3% 21,3%
Boliviana (n=40) 52,5% 25,0% 27,5% 20,0% 12,5%
Xilena (n=35) 54,5% 3,0% 21,2% 24,2% 3,0%
Brasilera (n=29) 46,4% 7,1% 39,3% 21,4% 25,0%
Resta d'Amèrica del Sud (n=36) 55,6% 8,3% 19,4% 27,8% 5,6%

% Fila (multiresposta) Famíliars
directes Altra família

Gent del país
d’origen

(no família)

Gent d’altres
països

(no família)
Espanyols

Total 54,7% 12,2% 28,4% 15,3% 8,1%
Propietat 74,0% 13,0% 14,0% 2,0% 5,0%
Lloguer pis 71,4% 14,1% 19,3% 8,7% 4,1%
Lloguer habitació 18,4% 9,2% 54,0% 33,6% 13,2%
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○ La meitat dels immigrants va anar a viure amb familiars quan va arribar a la ciutat.

○ Gairebé dues terceres parts dels immigrants quan va arribar a la ciutat va anar a viure a un pis. Aproximadament una quarta 
part va llogar una habitació.

○ El 70% dels participants ja no viu a l’habitatge on es va allotjar quan van arribar. És més, entre els que porten menys d’un 
any a la ciutat al voltant d’un 40% ja ha canviat d’habitatge.

○ Al voltant de la meitat dels participants en l’actualitat viu en un pis llogat. Els que han comprat un pis representen 
aproximadament un 10% i una quarta part paga un lloguer per una habitació.

○ Els que tenen llogat un pis paguen, de mitjana, 548 euros al mes. Els que tenen llogada una habitació paguen 224 euros al 
mes.

○ Els pisos on viuen els immigrants tenen de mitjana 66,6 metres quadrats i hi viuen, també de mitjana, 4,1 persones.

○ Tot i que dues terceres parts comparteixen habitatge amb familiars, també hi ha un nombre significatiu d’immigrants que 
comparteix pis amb persones que no són familiars.

A tall de resum
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Introducció

Aquest apartat de l’estudi descriu la situació dels immigrants 
participants pel que fa a la feina. Bàsicament, es tracta de saber 
quants dels participants treballen i com són les feines que tenen.

Així, en primer lloc es descriu quants immigrants treballen o han 
treballat, si tenen més d’una feina i com aconsegueixen les feines.

A continuació es descriuen els llocs de treball als que han accedit els 
immigrants. Tant pel que fa al tipus de feina com pel que fa a hores 
que es treballa i sou. Tanquen aquest apartat les dades relatives a 
l’antiguitat a la feina dels que treballen.

Finalment, es recorden les dades ja presentades al capítol sobre la 
situació legal relatives al permís de treball i als contractes laborals.

Les preguntes

Accés a la feina

○ Quina és la seva situació?

○ Ha treballat alguna vegada des que va arribar?

○ Quantes feines ha tingut des que va arribar?

○ Com va aconseguir la feina

Característiques de la feina

○ De què treballa o ha treballat?

○ Quantes hores a la setmana treballa?

○ Aproximadament quant cobra al mes?

○ Quant temps fa que té aquesta feina? 

Permís de treball i contracte

○ Té permís de treball?

○ Treballa o ha treballat sense contracte?

La feina



71

Estudi La immigració a Barcelona

Desembre de 2005Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

Una àmplia majoria dels entrevistats treballa. Concretament un 71,1% diu que treballa i un 7,8% treballa i estudia. Altrament, és remarcable el fet de que entre 
els que no treballen l’ocupació més habitual és estar buscant feina. Un 62,2% dels que actualment no estan treballant diuen que ho han fet  en alguna ocasió. 

Quina és la seva situació? (Els que no treballen)
Ha treballat en alguna ocasió?

La feina – Accés a la feina

0,1%

0,4%

2,8%

3,7%

4,5%

9,6%

7,8%

71,1%
Treballa

Treballa i estudia

Busca treball

Mestressa de casa

Estudia

Aturat

Altres

No contesta

No
36,7%

No contesta
1,1%

Sí
62,2%
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Considerant al mateix temps les variables presentades a la pàgina 
anterior s’obtenen els següents resultats: Una mica més de tres 
quartes parts dels participants treballen, un 13,2% no treballa però 
ha treballat i un 8,0% ni treballa ni ha treballat.

En funció de l’origen dels participants s’observen algunes diferències 
notables. Així, els extrems són els argentins, gairebé tots estan 
treballant, i els marroquins que en poc més del 50% dels casos diu 
estar treballant.

Si es té en compte els que treballen i els que han treballat alguna 
vegada s’observa que mexicans, romanesos i marroquins són els 
que més sovint ni treballen ni han treballat (entre el 17% i el 19%).

Treballa o ha treballat segons origen

La feina – Accés a la feina

T reballa
78,9%

Ni treballa ni 
ha treballat

8,0%

Ha treballat
13,2%

Treballa o ha treballat?

58,1%
24,2%

17,7%
59,3%

22,2%
18,5%

66,7%
22,2%

11,1%
66,7%

26,7%
6,7%

68,4%
23,7%

7,9%
75,0%

6,3%
18,8%

75,9%
17,2%

6,9%
76,2%

9,5%
14,3%

76,3%18,4%
5,3%

77,0%
18,0%

4,9%
80,0%

8,6%
11,4%

81,5%11,1%
7,4%

83,3%
13,9%

2,8% 83,6%
6,0%

10,4%
84,4%6,5%

9,1% 84,9%
10,8%

4,3%
85,0%

10,0%
5,0%

87,0%
8,7%

4,3%
94,0%

4,5%1,5%
78,9%

13,2%
8,0%

Total

Argentina (n=67)

Xinesa (n=46)

Boliviana (n=40)

Equatoriana (n=139)

Peruana (n=77)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Filipina (n=27)

Xilena (n=35)

Colombiana (n=61)

Dominicana (n=38)

Resta Àsia Central (n=21)

Brasilera (n=29)

Romanesa (n=16)

Resta d'Europa (n=38)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Mexicana (n=27)

Marroquina (n=62)

Treballa No treballla però ha treballat Ni treballa ni ha treballat
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Segons mostra el gràfic, tenir estudis està relacionat amb un major índex d’ocupació. Concretament, entre els que no tenen estudis un 53,5% treballa i en canvi 
entre els que sí que han estudiat aquests xifra se situa al voltant del 80%. Ara bé, no sembla que el diferent nivell d’estudis (bàsics, mitjans o universitaris ) 
impliqui gaires diferències.

Treballa o ha treballat?
(segons nivell d’estudis)

La feina – Accés a la feina

80,9%

9,9%

9,2%

81,2%

12,4%
6,5%

74,3%

17,7%

8,0%

53,6%

32,1%

14,3%

No té estudis

Estudis bàsics

Estudis mitjans

Estudis
universitaris

Treballa Ha treballat Ni treballa ni ha treballat
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La variabilitat del nombre de participants a l’estudi que estan 
treballant s’ha estudiat en funció de diversos indicadors.

En funció de l’edat s’observa que el col·lectius dels que treballen es 
manté per sobre del 80% entre els que tenen de 25 a 54 anys. Entre 
els que tenen 55 o més anys baixa fins poc més del 50%.

També es pot apreciar que els primers dos anys després de 
l’arribada els que treballen són al voltant de dues terceres parts. A 
partir d’aquest moment pugen fins al voltant del 80%.

Finalment, senyalar també que la majoria dels que no tenen permís 
de residència diuen que en l’actualitat estan treballant.

La feina – Accés a la feina
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78,9%
82,3%

75,1%

0
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T otal Home Dona
75,0%

33,3%

85,9%
33,3%

66,7%
43,5%

90,9%
50,0%

64,3%
53,8%

100,0%
55,6%

77,3%
56,3%

77,8%
66,7%

85,2%
70,6%

88,9%
70,6%

88,2%
78,9%

90,9%
79,5%

66,7%
80,0%

83,3%
80,0%

63,6%
81,5%

88,0%
85,7%

82,8%
86,7%

78,6%
88,5%

97,1%
90,9%

Argentina (n=67)

Boliviana (n=40)

Equatoriana (n=139)

Xinesa (n=46)

Dominicana (n=38)

Filipina (n=27)

Brasilera (n=29)

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Xilena (n=35)

Colombiana (n=61)

Resta Àsia Central (n=21)

Resta d'Europa (n=38)

Romanesa (n=16)

Mexicana (n=27)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Marroquina (n=62)

Pakistanesa (n=67)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Homes Dones
Entre els homes hi ha un nombre lleument major de participants que 
treballen que entre les dones.

Aquesta diferència fluctua força entre les diferents nacionalitats. Així, 
la diferència és especialment gran entre pakistanesos, romanesos, 
subsaharians, els procedents d’Amèrica Central (sense Mèxic) i els 
marroquins. En aquests casos el nombre de participants que treballa 
és clarament superior entre els homes.

Per altra banda, en casos com els dominicans, brasilers, bolivians i 
també equatorians hi ha més dones que treballen que no homes. Tot 
i que en aquests casos la diferència no és tan gran com en els 
anteriors (sempre per sota dels 20 punts).

La feina – Accés a la feina

Treballa segons gènere

Homes i Dones que treballen segons origen
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Cap Una Dues T res Quatre Cinc i més No sap No contesta

Més enllà de si els participants a l’estudi estan treballant o 
han treballat, aquesta qüestió es pot enfocar també des 
del punt de vista de quantes feines han tingut des del 
moment en què varen arribar a Barcelona.

Així, observem que la majoria ha tingut una, dues o tres 
feines. També és una dada a retenir el 16,6% que declara 
haver tingut cinc o més feines.

Resulta interessant senyalar que entre els que porten 
menys d’un any a la ciutat només un 24,5% diu que no ha 
tingut cap feina.

La feina – Accés a la feina
Quantes feines ha tingut?

Mitjana: 2,7 feines

No ha tingut cap feina segons anys que porta a Barcelona
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0,5%
0,4%

6,1%
0,9%

2,9%

3,2%

3,3%
4,0%

4,8%
8,9%

16,0%
49,0%Parents i/o amics del seu país d’origen

Parents i/o amics espanyols
La va trobar ell sol

ETT
Premsa

Autònom / Negoci propi
Internet

Amics altres països
INEM / SOC / OTG

Altres
No sap / no recorda

No contesta

La via que utilitzen els immigrants per accedir a la feina és en la majoria de casos la seva xarxa de coneixences. Principalment es tracta dels parents i 
amics dels seu país d’origen, però també tenen un pes significatiu aquells que troben feina a través de parents i amics espanyols o a través d’amics 
d’altres països.

Les institucions o empreses que tenen per objectiu la gestió de les ofertes i demandes de feina tenen un pes més aviat minoritari. És especialment així
en el cas de les Oficines de Treball de la Generalitat i INEM o SOC. Concretament, menys d’un 1% dels participants que treballen o han treballat diuen 
haver aconseguit la feina per aquesta via. Tenen un pes lleument superior les ETT, suposen un 4,8% de les respostes.

També hi ha un 8,9% que diu haver trobat la feina ell sol. Es tracta de participants en l’estudi que diuen haver trobat feina buscant pel seu compte, sense 
utilitzar ni familiars i coneguts ni empreses o institucions dedicades a gestionar demandes i ofertes de treball. 

La feina – Accés a la feina

(Els que treballen o han treballat)
Com va aconseguir la feina?
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La importància que tenen els parents i amics a l’hora de 
trobar feina varia substancialment en funció de l’origen dels 
entrevistats.

Els amics i familiars del país de la mateixa nacionalitat són el 
camí pel qual més del 70% ha trobat la feina en el cas dels 
procedents de l’Àsia Central (sense la Xina), els filipins i els 
europeus (sense els romanesos).

La importància dels parents o amics espanyols presenta el 
seu valor més alt entre els brasilers, els de l’Amèrica Central 
(sense Mèxic), els xilens i els argentins. En tots quatre casos 
se situa per sobre del 30%.

Finalment, resulta interessant senyalar que tenint en compte 
aquests dos possibles camins per trobar feina, s’observa que 
són el camí pel qual més del 80% dels filipins troben feina. A 
l’altre extrem hi trobaríem la majoria dels procedents de 
l’Amèrica del Sud, pels quals parents i amics en general 
representen, en general, poc més del 50%.

(Els que treballen o han treballat)
Com va aconseguir la feina? (segons origen)

% Fila Parents i/o amics del
seu país d’origen

Parents i/o amics
espanyols

Total 49,0% 16,0%
Filipina (n=25) 76,0% 8,0%
Marroquina (n=51) 62,7% 15,7%
Resta Àsia Central (n=18) 77,8% 0,0%
Dominicana (n=36) 50,0% 25,0%
Pakistanesa (n=60) 66,7% 8,3%
Resta d'Europa (n=35) 71,4% 0,0%
Boliviana (n=38) 57,9% 13,2%
Equatoriana (n=133) 60,9% 9,0%
Romanesa (n=13) 46,2% 23,1%
Xilena (n=31) 35,5% 32,3%
Resta d'Amèrica central (n=24) 33,3% 33,3%
Brasilera (n=27) 33,3% 33,3%
Xinesa (n=44) 59,1% 6,8%
Mexicana (n=22) 45,5% 13,6%
Països Àfrica subsahariana (n=14) 50,0% 7,1%
Argentina (n=66) 25,8% 30,3%
Peruana (n=70) 37,1% 18,6%
Colombiana (n=58) 24,1% 20,7%
Resta d'Amèrica del Sud (n=35) 20,0% 20,0%

La feina – Accés a la feina
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Quan s’analitza quina és la feina que tenen o quina és l’ultima que han tingut els immigrants s’aprecia que en un de cada quatre casos es tracta d’una feina 
relacionada amb els serveis personals i en un de cada cinc la feina està relacionada amb el comerç. Altres ocupacions força habituals són les relacionades 
amb la restauració i la construcció. Aquestes quatre grans categories agrupen a tres quartes parts dels entrevistats. 

(Els que treballen o han treballat) De què treballa / Quina va ser la seva última feina *

Serveis personals / domèstics 24,7%
  Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 17,6%
  Treballadors de serveis personals 7,1%

Comerç 21,9%
  Dependents de comerç i similars 12,2%
  Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el públic 4,2%
  Encarregat de comerç amb menys de deu assalariats 2,6%
  Treballadors no qualificats del comerç 2,0%
  Caixers, taquillers i altres empleats similars que tracten directament amb el públic 1,0%

Restauració 15,6%
  Treballadors de serveis de restauració 14,7%
  Gerents d'empreses d'hoteleria i restauració amb menys de deu assalariats 1,0%

Construcció 12,1%
  Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 5,4%
  Peons de la construcció 5,0%
  Treballadors d'acabats de la construcció i similars (pintors i similars) 1,7%

Peons del transport i descarregadors 2,0%
Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 1,8%
Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, i similars 1,6%
Peons de les indústries manufactureres 1,5%
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i l'enginyeria, associats a titulacions de 2n 

La feina – Característiques de la feina

i 1,3%
Altres treballadors no qualificats en altres serveis 1,3%
Treballadors de serveis de protecció i seguretat 1,2%
Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques, ferrers, fabricants d'eines i similars 1,2%
Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera 1,2%
Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria 1,1%
Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 1,1%
Conserges d'edificis, netejavidres i vigilants 1,1%
Altres 8,6%
No contesta 0,6%

* Segons la Classificació Catalana d’Ocupacions (CCO-94) de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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El tipus de feina que fan els entrevistats presenta importants variacions en funció de la seva nacionalitat. Les properes pàgines presenten, per cada 
nacionalitat, quines són les ocupacions que agrupen a més d’un 5% dels participants. Altrament, les següents línies destaquen alguns dels trets més 
notables que es poden apreciar a les taules:

○ Entre bolivians, dominicans, equatorians i romanesos més del 30% dels participants a l’estudi treballen com a empleats domèstics o personal de 
neteja de l’interior d’edificis.

○ Un 60% dels filipins que han participat a l’estudi són treballadors del sector de la restauració.

○ També entre els mexicans el sector de la restauració té un pes superior a la mitjana.

○ Aproximadament un de cada quatre argentins treballa com dependent de comerços o similars.

○ Entre els bolivians després dels empleats domèstics el més habitual és treballar prestant altres serveis personals

○ Els treballadors de la construcció són especialment nombrosos entre equatorians, bolivians i els procedents de la resta d’Europa (sense 
Romania).

○ Pakistanesos i xinesos són les nacionalitats on tenen més pes els encarregats de petites botigues i comerços.

Altrament, és interessant senyalar també que en funció del gènere es detecten algunes diferències prou significatives. Concretament, les diferències més 
àmplies es donen en el terreny de la construcció a favor dels homes i en el dels empleats domèstics i serveis personals a favor de les dones.

La feina – Característiques de la feina
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(Els que treballen o han treballat) De què treballa / Quina va ser la seva última feina (segons origen)

Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 30,8%
Dependents de comerç i similars 15,4%
Treballadors d'acabats de la construcció i similars (pintors i similars) 15,4%
Treballadors de serveis de restauració 7,7%
Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 7,7%
Peons de la construcció 7,7%
Treballadors no qualificats del comerç 7,7%
Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, i similars 7,7%

Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 20,0%
Peons de la construcció 20,0%
Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 17,1%
Treballadors de serveis de restauració 11,4%
Treballadors de serveis personals 5,7%
Treballadors qualificats en altres activitats agràries 5,7%

Romanesa (n=13)

Resta d'Europa (n=35)

La feina – Característiques de la feina
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La feina – Característiques de la feina
(Els que treballen o han treballat) De què treballa / Quina va ser la seva última feina (segons origen)

Treballadors de serveis de restauració 18,3%
Dependents de comerç i similars 18,3%
Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 10,0%
Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el públic 8,3%
Encarregat de comerç amb menys de deu assalariats 8,3%
Gerents d'altres empreses sense assalariats 8,3%
Peons de la construcció 5,0%
Peons de les indústries manufactureres 5,0%

Treballadors de serveis de restauració 13,6%
Dependents de comerç i similars 11,4%
No contesta 11,4%
Encarregat de comerç amb menys de deu assalariats 6,8%
Peons del transport i descarregadors 6,8%
Gerents d'empreses d'hoteleria i restauració amb menys de deu assalariats 6,8%
Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats 6,8%
Gerents d'empreses de comerç sense assalariats 6,8%

Dependents de comerç i similars 38,9%
Treballadors de serveis de restauració 22,2%
Encarregat de comerç amb menys de deu assalariats 16,7%
Peons de les indústries manufactureres 16,7%
Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques, ferrers, fabricants d'eines i similars 5,6%

Treballadors de serveis de restauració 60,0%
Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 20,0%
Dependents de comerç i similars 16,0%

Pakistanesa (n=60)

Xinesa (n=44)

Resta Àsia Central (n=18)

Filipina (n=25)
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La feina – Característiques de la feina
(Els que treballen o han treballat) De què treballa / Quina va ser la seva última feina (segons origen)

Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 25,5%
Dependents de comerç i similars 15,7%
Treballadors de serveis de restauració 9,8%
Treballadors no qualificats del comerç 7,8%
Altres treballadors no qualificats en altres serveis 5,9%

Encarregat de comerç amb menys de deu assalariats 21,4%
Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 14,3%
Peons de les indústries manufactureres 14,3%

Marroquina (n=51)

Àfrica subsahariana (n=14)
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Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 38,9%
Treballadors de serveis de restauració 19,4%
Treballadors de serveis personals 11,1%
Dependents de comerç i similars 5,6%
Treballadors d'acabats de la construcció i similars (pintors i similars) 5,6%

Treballadors de serveis de restauració 27,3%
Dependents de comerç i similars 9,1%
Treballadors de serveis personals 9,1%
Treballadors no qualificats del comerç 9,1%
Altres treballadors no qualificats en altres serveis 9,1%

Treballadors de serveis de restauració 20,8%
Treballadors de serveis personals 16,7%
Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 12,5%
Dependents de comerç i similars 12,5%
Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 12,5%
Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, i similars 8,3%
Mecànics i ajustadors de maquinària i equips elèctrics i electrònics 8,3%

Resta d'Amèrica Central (n=24)

Dominicana (n=36)

Mexicana (n=22)

La feina – Característiques de la feina
(Els que treballen o han treballat) De què treballa / Quina va ser la seva última feina (segons origen)
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(Els que treballen o han treballat) De què treballa / Quina va ser la seva última feina (segons origen)

Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 30,1%
Treballadors de serveis de restauració 11,3%
Peons de la construcció 11,3%
Treballadors de serveis personals 9,8%
Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 7,5%
Dependents de comerç i similars 6,0%

Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 25,7%
Treballadors de serveis de restauració 11,4%
Treballadors de serveis personals 11,4%
Dependents de comerç i similars 8,6%
Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el públic 7,1%
Conserges d'edificis, netejavidres i vigilants 5,7%

Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 17,2%
Treballadors de serveis personals 10,3%
Treballadors de serveis de restauració 8,6%
Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el públic 8,6%
Dependents de comerç i similars 6,9%
Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 5,2%
Treballadors no qualificats del comerç 5,2%
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i l'enginyeria, associats a títol universitari 5,2%

Dependents de comerç i similars 27,3%
Treballadors de serveis de restauració 13,6%
Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats 9,1%
Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, i similars 7,6%
Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el públic 6,1%
Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria 6,1%

Equatoriana (n=133)

Peruana (n=70)

Colombiana (n=58)

Argentina (n=66)
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La feina – Característiques de la feina
(Els que treballen o han treballat) De què treballa / Quina va ser la seva última feina (segons origen)

Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 39,5%
Treballadors de serveis personals 26,3%
Peons de la construcció 13,2%
Treballadors de serveis de restauració 7,9%
Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars 5,3%

Treballadors de serveis de restauració 16,1%
Dependents de comerç i similars 16,1%
Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 9,7%
Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 6,5%
Peons de la construcció 6,5%
Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el públic 6,5%
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i l'enginyeria, associats a títol universitari 6,5%
Professionals de l'ensenyament associats a titulacions de 1r cicle universitari 6,5%

Treballadors de serveis de restauració 18,5%
Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes que tracten directament amb el públic 18,5%
Empleats domèstics i resta de personal de neteja d'interior d'edificis 14,8%
Dependents de comerç i similars 11,1%
Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i l'enginyeria, associats a titul universitari 7,4%

Dependents de comerç i similars 25,7%
Treballadors de serveis de restauració 8,6%
Treballadors de serveis personals 5,7%
Operadors de màquines fixes 5,7%

Xilena (n=31)

Brasilera (n=27)

Resta d'Amèrica del Sud (n=35)

Boliviana (n=38)
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30,8

32,7

33,8

34,4

34,7

35,0

36,6

37,1

37,7

37,8

37,9

38,5

38,9

39,4

40,3

40,4

41,2

41,6

41,6

37,9Total

Pakistanesa (n=60)

Xinesa (n=44)

Boliviana (n=38)

Resta d'Europa (n=35)

Peruana (n=70)

Dominicana (n=36)

Resta d'Amèrica central (n=24)

Xilena (n=31)

Resta d'Amèrica del Sud (n=35)

Equatoriana (n=133)

Països Àfrica subsahariana (n=14)

Filipina (n=25)

Colombiana (n=58)

Resta Àsia Central (n=18)

Argentina (n=66)

Marroquina (n=51)

Brasilera (n=27)

Mexicana (n=22)

Romanesa (n=13)

La feina – Característiques de la feina

(Els que treballen o han treballat)
Quantes hores treballa / treballava (mitjana segons origen)

De mitjana els entrevistats treballen 37,9 hores setmanals. Les 
freqüències mostren com són pocs els que fan mitja jornada o 
menys i, en canvi, una tercera part reconeix fer més de 40 hores, 
és més, un 12,6% diu fer més de 50 hores setmanals.

Aquesta és una dada que no varia gaire en funció de les variables 
analitzades, sexe, edat, situació legal, anys que porta a Barcelona. 
Tampoc en el cas de l’origen s’observen grans diferències. Els 
extrems són romanesos i mexicans que treballen de mitjana poc 
més de 30 hores, i pakistanesos, xinesos i bolivians que en 
treballen al voltant de 41.

7,3%
9,8%

44,5%

22,4%

7,3% 5,3%

2,3% 1,1%
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Entre 51 i
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60

N o  sap N o
co ntesta

Mitjana: 37,9 hores

(Els que treballen o han treballat) Quantes hores treballa / treballava
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La feina – Característiques de la feina

(Els que treballen o han treballat) Quant cobra / cobrava al més?

En relació als ingressos mensuals dels participants, les dades recollides indiquen que de mitjana els immigrants cobren 816,2 euros al mes.  Més 
concretament, la meitat cobra entre 600 i 1.000 euros.  Un de cada cinc menys de 600 i un 18% més de 1.000 (6,4% més de 1.200).

Convé senyalar que un 5,6% diu no recordar-ho o no saber-ho i que un 5,1% no vol contestar aquesta pregunta. Com en altres casos la no resposta és 
especialment alta entre els xinesos. En aquest cas amb un 22,7% està clarament per sobre de la de la resta de nacionalitats.
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3,8%
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Mitjana: 816,2 euros
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605,0

647,3

695,5

716,7

716,7

757,7

766,7

775,0

800,4

811,9

818,6

844,0

846,9

863,6

882,8

891,1

891,7

909,3

956,5

816,2Total

Resta d'Europa (n=35)

Pakistanesa (n=60)

Xilena (n=31)

Xinesa (n=44)

Peruana (n=70)

Resta d'Amèrica central (n=24)

Colombiana (n=58)

Filipina (n=25)

Resta d'Amèrica del Sud (n=35)

Argentina (n=66)

Equatoriana (n=133)

Boliviana (n=38)

Brasilera (n=27)

Resta Àsia Central (n=18)

Dominicana (n=36)

Països Àfrica subsahariana (n=14)

Romanesa (n=13)

Marroquina (n=51)

Mexicana (n=22)

La feina – Característiques de la feina
A diferència del que passa amb les hores que es treballa, 
en el cas dels ingressos sí que es poden observar 
algunes diferències. Concretament, els homes cobren, de 
mitjana uns 160 euros més al mes. També els joves i els 
que porten poc temps a Barcelona cobren per sota de la 
mitjana.

Pel que fa a l’origen, els pakistanesos i els de l’Europa de 
l’Est (sense Romania) són els que diuen tenir uns 
ingressos mensuals mes elevats. Per contra, mexicans, 
marroquins i romanesos són els únics que se situen per 
sota la barrera dels 700 euros mensuals.

Cal tenir present que el que cobren els immigrants està en 
bona part relacionat amb les seves expectatives salarials. 
I aquestes tenen molt a veure amb el sou mig al seu país 
d’origen.

(Els que treballen o han treballat)
Quant cobra / cobrava al mes? (segons origen)
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Per compte 
pròpia
12,6%

Per compte 
aliena
87,4%

A part de demanar la categoria professional als participants que
treballen o havien treballat, també es registrava si ho feien per 
compte propi o aliè i si tenen més d’una feina.

Com es pot apreciar als gràfics la gran majoria treballa o ha 
treballat per compte aliè i té una sola feina.

Dels creuaments realitzats se’n desprèn que els xinesos són, amb 
diferència, els que més sovint treballen per compte propi. Una 
mica més d’una tercera part dels que han participat a l’estudi així
ho manifesta.

Altrament, són també els xinesos els que, amb força diferència, 
diuen que tenen més d’una feina. Un 22% dels membres d’aquest 
col·lectiu té més d’una feina front el 8,4% del conjunt de 
participants.

(En relació a la feina actual o l’ultima feina)
Treballa per compte propi o per compte aliè?

Un sol treball
91,6%Més d’un 

treball
8,4%

(Els que treballen actualment)
Té una sola feina o més d’una?

La feina – Característiques de la feina
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0,0%

2,8%

4,3%

4,5%

4,5%

5,6%

5,9%

6,3%

6,3%

6,8%

7,1%

7,7%

7,9%

10,0%

10,0%

10,3%

10,7%

12,3%

22,5%Xinesa (n=40)

Peruana (n=65)

Xilena (n=28)

Dominicana (n=29)

Països Àfrica subsahariana (n=10)

Resta d'Amèrica del Sud (n=30)

Argentina (n=63)

Resta d'Europa (n=26)

Pakistanesa (n=56)

Equatoriana (n=118)

Resta Àsia Central (n=16)

Mexicana (n=16)

Boliviana (n=34)

Resta d'Amèrica central (n=18)

Filipina (n=22)

Brasilera (n=22)

Colombiana (n=47)

Marroquina (n=36)

Romanesa (n=12)
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5,7%

6,5%
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7,8%

8,3%

11,1%

12,1%

17,1%

18,2%

21,7%

22,2%
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28,6%

38,6%Xinesa (n=44)

Països Àfrica subsahariana (n=14)

Argentina (n=66)

Resta Àsia Central (n=18)

Pakistanesa (n=60)

Mexicana (n=22)

Resta d'Amèrica del Sud (n=35)

Colombiana (n=58)

Dominicana (n=36)

Resta d'Amèrica central (n=24)

Marroquina (n=51)

Romanesa (n=13)

Equatoriana (n=133)

Xilena (n=31)

Peruana (n=70)

Filipina (n=25)

Resta d'Europa (n=35)

Boliviana (n=38)

Brasilera (n=27)

(En relació a la feina actual o l’ultima feina)
Treballa per compte propi (segons origen)

(Els que treballen actualment)
Té més d’una feina (segons origen)

La feina – Característiques de la feina
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Entre els immigrants que actualment estan treballant la majoria té una antiguitat a la feina superior a l’any. Més concretament, al voltant d’una quarta part 
fa més de dos anys que és a la feina actual i  una altra quarta part hi porta entre 1 i 2 anys. En l’extrem oposat hi trobem una quarta part dels que treballen 
que porten menys de 6 mesos a la feina.

(Els que estan treballant)
Quant fa que té aquesta feina?

La feina – Característiques de la feina
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No
22,7%

Sí
77,3%

Treballa 45,3%
No treballa 54,7%

Treballa 88,8%
No treballa 11,2%

Com ja es senyalava al capítol dedicat a la situació legal dels 
immigrants, unes tres quartes parts dels participants diuen tenir 
permís de treball. Però potser la dada més significativa és que un 
45,3% dels que no tenen aquest permís diuen que, tot i això, en 
l’actualitat estan treballant.

Altrament, un 17,8% dels que actualment treballen ho fan sense 
contracte. En conjunt, un 38,0% dels que treballen o han treballat 
ho han fet alguna vegada sense contracte.

Té permís de treball?

La feina – Permís de treball i contracte
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○ Al voltant de tres quartes parts dels entrevistats estan treballant i més d’un 90% treballa o ha treballat en alguna ocasió. Els 
que no han treballat mai representen poc menys d’un 10%.

○ L’accés a la feina es dóna, principalment, a través de la xarxa de coneixences. Prop del 70% dels que treballen o han 
treballat es manifesten en aquest sentit.

○ Un de cada quatre participants treballa en el sector dels serveis personals / domèstics (principalment es tracta d’empleats 
domèstics). També les feines relacionades amb el petit comerç tenen una presència important (al voltant del 20%). La 
restauració (15,6%) i la construcció (12,1%) són els altres dos sectors on més immigrants treballen.

○ De mitjana els immigrants entrevistats treballen 37,9 hores per setmana (una tercera part més de 40) i cobren 816,2 euros 
al mes.

○ Tres quartes parts diu que té permís de treball. Altrament, resulta significatiu que prop de la meitat dels que no tenen aquest 
permís diu que en l’actualitat estan treballant.

A tall de resum
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El nucli familiar
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Introducció

Aquest capítol descriu algunes qüestions relacionades amb el nucli 
familiar dels immigrants participants en l’estudi.

Per començar es presenten dades relacionades amb el nombre 
d’immigrants que estan aparellats (estiguin o no casats) i quina és la 
nacionalitat de les parelles.

El segon apartat està dedicat als fills. En un primer moment s’analitza 
la situació dels fills des del punt de vista del lloc de naixement i de 
residència. És a dir, on viuen (aquí o al país d’origen) i on han nascut 
(aquí o al país d’origen).

Finalment, les últimes dades que es presenten estan relacionades 
amb el sentiment de pertinença dels immigrants i dels seus fills. 
També amb allò que els participants voldrien per als seus fills en el
futur, que es quedessin a viure aquí o que tornessin al seu país 
d’origen.

Les preguntes

La parella

○ Està casat o viu en parella?

○ De quina nacionalitat és la seva parella

Els fills

○ Té fills? Quants?

○ Viuen aquí o al seu país d’origen

○ Han nascut aquí?

○ En el futur vol portar a Espanya els seus fills que no viuen aquí?

El sentiment de pertinença dels fills

○ Vostè d’on se sent?

○ I d’on voldria que se sentissin els seus fills?

○ On voldria que visquessin els seus fills en el futur?

El nucli familiar
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De la 
mateixa que 
l'entrevistat

76,9%

No contesta
0,4%

Altres 
nacionalitats

8,8%
Espanyol / -a

13,9%

No
45,8%

No contesta
0,7% Sí

53,5%

Els participants en l’estudi es divideixen en dos grups pràcticament iguals pel que fa a tenir o no parella. En tot cas, sembla que les dades apunten cap una lleu 
major presència de persones que o estan casades o viuen en parella (53,5% front 45,8%).

Entre els que estan aparellats tres quartes parts ho estan amb algú de la seva mateixa nacionalitat. Els que tenen una parella espanyola representen un 13,9% 
i gairebé un 10% ho està amb gent d’altres nacionalitats.

Està casat o viu en parella? (Els que estan casats o viuen en parella)
De quina nacionalitat és la seva parella?

El nucli familiar – La parella
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Com es pot apreciar a la taula, filipins i romanesos són els que més sovint estan casats o tenen parella. Per contra menys d’un 40% dels argentins que han 
participat a l’estudi es troben en aquesta situació.

Altrament, els que més sovint tenen parella del seu mateix país són els bolivians: cap d’ells té parella que no sigui boliviana (cal no oblidar que aquest col·lectiu 
fa pocs anys que és a la ciutat). També els procedents de l’Àsia Central (sense Xina) i els pakistanesos tenen parella del seu país en un percentatge molt elevat 
de casos. Per la seva banda, brasilers i els d’Amèrica Central (sense Mèxic) són els més aparellats amb espanyols.

Nota: Gairebé un 10% dels xinesos no contesta aquesta pregunta.

Té parella? De quina nacionalitat? (segons origen)

El nucli familiar – La parella

Té parella Del país d'origen Parella espanyola D'un altre país

Total 53,5% 76,9% 13,9% 8,8%

Filipina (n=27) 70,4% 89,5% 10,5% 0,0%

Romanesa (n=16) 68,8% 72,7% 9,1% 18,2%

Xinesa (n=46) 67,4% 87,1% 3,2% 3,2%

Equatoriana (n=139) 61,9% 88,4% 5,8% 5,8%

Resta d'Amèrica del Sud (n=36) 61,1% 36,4% 31,8% 31,8%
Xilena (n=35) 60,0% 47,6% 23,8% 28,6%
Marroquina (n=62) 58,1% 77,8% 16,7% 5,6%

Resta Àsia Central (n=21) 57,1% 91,7% 0,0% 8,3%

Resta d'Amèrica central (n=27) 55,6% 40,0% 46,7% 13,3%

Boliviana (n=40) 52,5% 100,0% 0,0% 0,0%

Brasilera (n=29) 51,7% 53,3% 40,0% 6,7%

Resta d'Europa (n=38) 50,0% 78,9% 5,3% 15,8%

Dominicana (n=38) 50,0% 84,2% 10,5% 5,3%

Peruana (n=77) 49,4% 86,8% 7,9% 5,3%

Pakistanesa (n=67) 46,3% 93,5% 3,2% 3,2%

Mexicana (n=27) 44,4% 66,7% 25,0% 8,3%

Colombiana (n=61) 42,6% 57,7% 30,8% 11,5%

Àfrica subsahariana (n=15) 40,0% 66,7% 16,7% 16,7%

Argentina (n=67) 38,8% 73,1% 15,4% 11,5%
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Si
51,9%

No contesta
0,2%

No
47,9%

Aproximadament la meitat dels participants té fills. D’aquests, la majoria en té un o dos (39,3% i 31,5% respectivament). Un 16,1% en té tres i un 13,2% dels 
que tenen fills en té quatre o més. Algunes de les dades més significatives que aporta l’anàlisi d’aquesta variable són les següents:

○ Un 60,6% de les dones té fills front el 44,0% dels homes.

○ La franja d’edat en què més participants té fills és la dels que tenen entre 45 i 54 anys (89,8%). Entre els menors de 24 anys només un 17,1% en 
té.

○ Entre els dominicans i els equatorians al voltant de tres quartes parts diu tenir fills. En canvi argentins, brasilers i mexicans destaquen per ser els 
que menys sovint tenen fills.

○ Altrament, un 12,9% té fills sense tenir parella (mares solteres o separats / divorciats). Aquesta xifra puja fins al 18,3% entre les dones.

Té fills?

(Els que tenen fills)
Quants fills té?

El nucli familiar – Els fills

0,2%

0,2%

0,2%

2,0%

3,3%

7,4%

16,1%

31,5%

39,3%
Un

Dos

Tres

Quatre

Cinc

Sis

Set

Vuit

Nou
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51,9%

44,0%

60,6%

17,1%

41,1%

73,5%

89,8%
87,0%

0
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70
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90

T otal Home Dona 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 i més

19,4%

24,1%

25,9%

35,8%

37,5%

42,9%

43,5%

47,2%

47,6%

50,0%

52,5%

55,3%

59,3%

62,3%

66,7%

66,7%

67,5%

72,7%

76,3%

51,9%Total

Dominicana (n=38)

Equatoriana (n=139)

Boliviana (n=40)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Peruana (n=77)

Filipina (n=27)

Resta d'Europa (n=38)

Colombiana (n=61)

Xinesa (n=46)

Resta Àsia Central (n=21)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Marroquina (n=62)

Xilena (n=35)

Romanesa (n=16)

Pakistanesa (n=67)

Mexicana (n=27)

Brasilera (n=29)

Argentina (n=67)

Té fills? (segons sexe i edat)

El nucli familiar – Els fills

20,4%

16,3%

8,3%

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

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

47,9%

0,2%
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Un dos tres quatre cinc sis set vuit nou No en té No
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Té fills? Quants? Té fills? (segons origen)
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88,5%

69,8%

54,0%

35,7%

35,3%

60,3%
Total

Menys un any

Entre 1 i 2

Entre 2 i 5

Entre 5 i 10

10 o més anys
1,1%

2,6%

10,4%

38,6%

47,3%
Viuen tots a Espanya

Tots al país d'origen

Uns a Espanya i
altres al país d'origen

Uns a Espanya i
altres a altres països

Altres

Pel que fa als fills, cal tenir present que en aproximadament la meitat dels casos viuen tots aquí. En una mica més d’una tercera part dels casos els 
participants que tenen fills els tenen tots vivint al país d’origen. Finalment, aproximadament un 10% senyala que té els fills repartits entre Espanya i el país 
d’origen.

Tenir fills vivint a Espanya es fa més freqüent, com era d’esperar, com més anys fa que els entrevistats viuen a Barcelona. Així, mentre que de mitjana un 
60,3% dels que tenen fills en tenen algun vivint a Espanya, en el cas dels que fa 10 o més anys que són aquí aquesta xifra puja fins al 88,5%. Altrament el 
35,3% que diu tenir fills a Espanya i porten menys d’un any aquí són, amb tota seguretat, entrevistats que varen emigrar amb els seus fills.

(Els que tenen fills) Els seus fills viuen aquí?
(n=461)

(Els que tenen fills)
Té fills que viuen a Espanya segons anys vivint a Barcelona

(n= 461)

El nucli familiar – Els fills
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10,0%
80,0%

18,5%
74,1%

25,0%
70,8%

33,3%
52,4%

40,0%
60,0%

40,6%
50,0%

42,9%
57,1%

42,9%
42,9%

44,4%
33,3%

44,8%
34,5%

47,5%
33,7%

47,9%
33,3%

53,8%
38,5%

56,3%
18,8%

58,8%
35,3%

60,0%

20,0%
60,9%

21,7%
66,7%

0,0%
88,9%

7,4%
47,3%

38,6%
Total

Marroquina (n=27)

Romanesa (n=6)

Xinesa (n=23)

Xilena (n=15)

Resta d'Amèrica del Sud (n=17)

Filipina (n=16)

Argentina (n=13)

Peruana (n=48)

Equatoriana (n=101)

Dominicana (n=29)

Resta d'Amèrica central (n=18)

Mexicana (n=7)

Brasilera (n=7)

Colombiana (n=32)

Resta Àsia Central (n=10)

Resta d'Europa (n=21)

Pakistanesa (n=24)

Boliviana (n=27)

Països Àfrica subsahariana (n=10)

Tots aquí Tots al país d'origen

En funció de l’origen s’observen algunes diferències notables. Així en el 
cas dels marroquins gairebé sempre tots els fills viuen a Espanya. En 
canvi, entre bolivians, subsaharians i pakistanesos aquesta xifra és igual o 
inferior al 25%.

(Els que tenen fills)
Tots els fills viuen a Espanya / Tots els fills viuen al país d’origen

(segons origen) (n= 461)

El nucli familiar – Els fills
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Sí, alguns
15,1% Cap ha 

nascut aquí
48,9%

Sí, tots
36,0%

Sí
72,8%

No sap
4,9%

No
22,2%

La meitat dels que tenen fills vivint amb ells a Barcelona diuen que aquests no han nascut aquí. Aproximadament una tercera part diu que sí que han nascut 
aquí i un 15% diu que alguns dels seus fills han nascut aquí i d’altres no.

Pel que fa a la possibilitat de portar a Espanya els fills que no viuen aquí, aproximadament tres quartes parts dels que tenen fills fora voldrien que vinguessin a 
viure amb ells.

(Els que tenen fills que viuen aquí) Els seus fills han nascut aquí?
(n=278)

El nucli familiar – Els fills

(Els que tenen fills que no viuen aquí) Té intenció de portar a viure a 
Espanya els seus fills que no viuen aquí?

(n=243)
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Aquest quadre vol ser un resum de les dades presentades fins ara en 
relació als fills, oferint aquests resultats per cadascun dels diferents 
orígens dels participants.

Concretament, es presenta quants immigrants tenen fills, quants tenen 
fills que viuen aquí i quans tenen fills nascuts aquí. Aquests 
percentatges es presenten en tots tres casos calculats en base al 
conjunt dels participants.

Algunes de les dades més significatives que presenta aquesta taula 
són les següents:

○ Com s’ha dit anteriorment, dominicans i equatorians són 
els que més sovint tenen fills.

○ A part de dominicans i equatorians, també els filipins 
destaquen per l’elevada presència de fills que viuen aquí
amb els pares.

○ Finalment, aquells que han tingut més fills un cop arribats 
a Barcelona són els marroquins, els filipins i els 
dominicans.

Té fills? Viuen aquí? Han nascut aquí?

El nucli familiar – Els fills

Té fills Té fills que
viuen aquí

Té fills
nascuts aquí

Total 51,9% 31,3% 16,0%

Dominicana (n=38) 76,3% 47,4% 31,6%
Equatoriana (n=139) 72,7% 48,2% 22,3%

Boliviana (n=40) 67,5% 17,5% 2,5%

Àfrica subsahariana (n=15) 66,7% 6,7% 6,7%

Resta d'Amèrica central (n=27) 66,7% 40,7% 14,8%

Peruana (n=77) 62,3% 40,3% 14,3%

Filipina (n=27) 59,3% 48,1% 37,0%
Resta d'Europa (n=38) 55,3% 26,3% 5,3%

Colombiana (n=61) 52,5% 26,2% 8,2%

Xinesa (n=46) 50,0% 39,1% 26,1%

Resta Àsia Central (n=21) 47,6% 19,0% 14,3%

Resta d'Amèrica del Sud (n=36) 47,2% 30,6% 22,2%

Marroquina (n=62) 43,5% 40,3% 35,5%
Xilena (n=35) 42,9% 31,4% 17,1%

Romanesa (n=16) 37,5% 37,5% 18,8%

Pakistanesa (n=67) 35,8% 10,4% 3,0%

Mexicana (n=27) 25,9% 14,8% 0,0%

Brasilera (n=29) 24,1% 10,3% 3,4%

Argentina (n=67) 19,4% 11,9% 1,5%
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0,6%

1,7%

0,1%

3,6%

22,6%

18,0%

53,4%Únicament del seu
país d'origen

Més del seu país
d'origen que d'aquí

Igual d'aquí que del
seu país d'origen

Més d'aquí que del
seu país d'origen

Únicament d'aquí

No sap

No contesta
0,4%

5,4%

0,7%

9,4%

18,3%

48,6%

17,3%Del país d'origen
dels seus pares

Ambdues coses

Espanyols

Indiferents

Altres

No sap

No contesta

Pel que fa al sentiment de pertinença dels participants, la majoria només se sent del seu país d’origen (53,4%) o diu que aquest és el sentiment predominant 
(18,0% més del seu país d’origen que d’aquí). Molt pocs immigrants diuen sentir-se només o principalment d’aquí. En tot cas s’observa que hi ha un 22,6% que 
se situa a mig camí.

Quan es demana als que tenen fills a Espanya com els agradaria que se sentissin els seus fills en el futur els resultats canvien. Ja no predomina tan clarament 
el sentiment de pertinença vinculat al país d’origen. Així, en aquest cas aproximadament la meitat declara que voldria que els seus fills compartissin els dos 
sentiments de pertinença. És més, els que voldrien que se sentissin del seu país d’origen són igual de nombrosos que els que voldrien el contrari, que se 
sentissin espanyols.

Vostè personalment com se sent? (Els que tenen algun fill que viu a Espanya) Vostè com li agradaria que se 
sentissin els seus fills que viuen aquí?

El nucli familiar – El sentiment de pertinença dels fills
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El vincle que els participants han establert 
amb el país (el sentiment de pertinença) 
varia en funció de l’origen. Concretament, 
entre filipins, els de l’Àsia Central (sense 
Xina), els romanesos i els peruans al 
voltant de tres quartes parts només se sent 
del seu país d’origen.

En canvi, xinesos i subsaharians són els 
que més sovint se situen a mig camí de les 
dues pertinences. Per la seva banda els 
pakistanesos són els que en més ocasions 
diuen sentir-se més d’aquí que del país 
d’origen.

Aquesta és una dada que també presenta 
alguna variació, encara que menys del que 
es podria esperar, en funció dels anys que 
es porta vivint al país. Així, sentir-se 
únicament del país d’origen és la situació
en què es troben més del 60% dels que 
porten menys de dos anys a Barcelona. 
Entre els que porten 10 o més anys 
continuen sent el grup més nombrós però 
baixen fins al 47,5%.

Nota: No es pot descartar que el que s’ha entès 
de la pregunta sigui diferent segons l’idioma en 
què s’ha preguntat. Això podria explicar l’elevat 
nombre de xinesos que se sent tan d’aquí com 
del país d’origen.

Vostè se sent ... (segons origen)

Vostè se sent ... (segons anys que porten vivint aquí)

El nucli familiar – El sentiment de pertinença dels fills

% fila Únicament del seu
país d'origen

Més del seu país
d'origen que d'aquí

Igual d'aquí que
del seu país d'origen

Més d'aquí que
del seu país d'origen

Total 53,4% 18,0% 22,6% 3,6%

Filipina (n=27) 77,8% 3,7% 18,5% 0,0%

Resta Àsia Central (n=21) 76,2% 9,5% 4,8% 9,5%

Romanesa (n=16) 75,0% 12,5% 12,5% 0,0%

Peruana (n=77) 74,0% 10,4% 14,3% 0,0%

Boliviana (n=40) 67,5% 12,5% 17,5% 2,5%

Mexicana (n=27) 63,0% 14,8% 11,1% 3,7%

Resta d'Europa (n=38) 60,5% 13,2% 18,4% 0,0%

Brasilera (n=29) 58,6% 17,2% 20,7% 3,4%

Pakistanesa (n=67) 56,7% 10,4% 20,9% 11,9%
Marroquina (n=62) 56,5% 14,5% 24,2% 4,8%

Resta d'Amèrica del Sud (n=36) 50,0% 27,8% 16,7% 5,6%

Equatoriana (n=139) 48,2% 20,9% 28,8% 1,4%

Xinesa (n=46) 45,7% 13,0% 32,6% 2,2%

Colombiana (n=61) 44,3% 19,7% 27,9% 4,9%

Dominicana (n=38) 42,1% 31,6% 21,1% 2,6%

Xilena (n=35) 37,1% 17,1% 34,3% 5,7%

Resta d'Amèrica central (n=27) 37,0% 29,6% 25,9% 3,7%

Argentina (n=67) 35,8% 31,3% 22,4% 3,0%

Àfrica subsahariana (n=15) 26,7% 33,3% 33,3% 6,7%

% fila Únicament del seu
país d'origen

Més del seu país
d'origen que d'aquí

Igual d'aquí que
del seu país d'origen

Més d'aquí que
del seu país d'origen

Total 53,4% 18,0% 22,6% 3,6%

Menys un any 60,4% 13,2% 22,6% 1,9%

Entre 1 i 2 71,9% 14,0% 12,3% 0,9%

Entre 2 i 5 49,9% 20,8% 22,9% 3,8%

Entre 5 i 10 50,8% 16,4% 24,8% 5,0%

10 o més anys 47,5% 16,4% 31,1% 3,3%
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0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4,0%

9,1%

9,1%

11,1%

12,5%

14,3%

14,3%

16,7%

18,8%

22,6%

23,1%

23,9%

25,0%

27,3%

50,0%

17,3%Total

Romanesa (n=6)

Xilena (n=11)

Resta Àsia Central (n=4)

Equatoriana (n=67)

Filipina (n=13)

Peruana (n=31)

Colombiana (n=16)

Xinesa (n=18)

Pakistanesa (n=7)

Boliviana (n=7)

Argentina (n=8)

Dominicana (n=18)

Resta d'Amèrica central (n=11)

Resta d'Amèrica del Sud (n=11)

Marroquina (n=25)

Resta d'Europa (n=10)

Països Àfrica subsahariana (n=1)

Mexicana (n=4)

Brasilera (n=3)

Si es considera la voluntat de què els fills se sentin del país 
d’origen com un símptoma de manca d’integració, en aquest cas 
els romanesos són el col·lectiu menys integrat. Un 50% dels 
romanesos amb fills que viuen aquí diuen que voldrien que els 
seus fills se sentissin del país d’origen dels seus pares.

De tota manera, cal no perdre de vista que el nombre 
d’entrevistats amb fills vivint aquí és força baix. Per tant, aquests 
resultats han de ser presos amb molta prudència.

(Els que tenen algun fill que viu a Espanya) 
Voldrien que els seus fills se sentissin del seu país d’origen

(segons origen)

El nucli familiar – El sentiment de pertinença dels fills
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0,4%

11,5%

14,7%

7,2%

50,7%

15,5%Anessin a viure al
seu país d'origen

Es quedessin a viure
aquí

Altres respostes

Indiferent

No sap

No contesta

Finalment, senyalar que de cara al futur la meitat dels participants amb fills que viuen aquí voldrien que aquests es quedessin a viure a Barcelona o Espanya. 
Els que volen que en el futur els fills tornin al país d’origen representen al voltant d’un 15,5%. 

Convé senyalar també que un nombre significatiu d’immigrants diu que els és indiferent o que no ho saben.

(Els que tenen fills vivint a Espanya)
De cara al futur vostè voldria que els seus fills...?

El nucli familiar – El sentiment de pertinença dels fills
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○ Aproximadament la meitat dels immigrants diu estar casat o aparellat. D’aquests, tres quartes parts té la parella de la seva 
mateixa nacionalitat. Tant sols un 13,9% dels aparellats ho estan amb un espanyol o espanyola.

○ També la meitat dels entrevistats diu que té fills. En la majoria dels casos (47,3%) els fills viuen tots a Espanya però també
són força nombrosos els que tenen tots els fills vivint al país d’origen (38,6%).

○ Tres quartes parts dels que tenen fills fora del país diuen que voldrien portar-los a viure aquí.

○ Un 16% dels immigrants ha tingut algun fill que ja ha nascut a Barcelona.

○ La majoria dels entrevistats declara sentir-se més del país d’origen que d’aquí. Aquests resultats canvien quan es demana 
per com voldrien que se sentissin els fills que viuen aquí. En aquest cas la majoria declara que li agradaria que els fills se 
sentissin tant d’aquí com del país d’origen dels pares.

○ El 50,7% dels que tenen fills vivint aquí diuen que els agradaria que en el futur els seus fills es quedessin a viure aquí. 
Només un 15,5% voldria que tornessin al seu país d’origen.

A tall de resum
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Les relacions
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Introducció

Aquest apartat de l’estudi aporta dades sobre el grau d’integració dels 
immigrants a partir de l’anàlisi de com són les seves relacions. Es 
relacionen amb gent d’aquí o només amb altres immigrants? Quin és 
el marc en què els immigrants es relacionen entre ells i amb la gent 
d’aquí? La resposta a aquestes preguntes permet interpretar fins a 
quin punt els immigrants que han participat a l’estudi s’han integrat en 
la societat barcelonina o es mantenen en “ghetos” més o menys 
tancats.

El segon apartat de l’estudi està dedicat a descriure la intensitat de la 
relació amb la seva societat d’origen i també els mitjans que s’utilitzen 
per mantenir aquesta relació. Com a dada complementària es 
presenten els resultats sobre el nombre de vegades que els 
participants han tornat al seu país d’origen.

Les preguntes

Les relacions a Barcelona

○ Amb qui es relaciona més?

○ Té algun amic espanyol?

○ On es relaciona amb els amics del país d’origen?

○ On es relaciona amb els amics d’aquí?

Les relacions amb el país d’origen

○ Amb quina freqüència es relaciona amb la família del seu país 
d’origen?

○ Amb quina freqüència es relaciona amb els amics del seu país 
d’origen?

○ A través de quin mitjà es relaciona amb la seva família del país 
d’origen?

○ A través de quin mitjà es relaciona amb els amics del seu país 
d’origen?

○ Quantes vegades ha tornat al seu país d’origen?

Les relacions
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0,2%

16,0%

2,9%

14,2%

42,2%

19,9%

10,7%Només (o pràcticament)
amb gent del seu país

Més amb gent del seu país
que d’aquí

Igual amb gent del seu
país que d'aquí

Més amb gent d’aquí que
del seu país

Només (o pràcticament)
amb gent d'aquí

Gent d’altre país

No contesta

10,7%

15,1%
14,0%

10,6%
9,7%

4,9%

0

5

10

15

20

T otal Menys un any Entre 1 i 2 Entre 2 i 5 Entre 5 i 10 10 o més anys

Quan es demana als participants amb qui es relacionen més, amb 
gent del seu país o amb gent d’aquí, la majoria respon que igual 
amb els uns i els altres.

Al voltant del 30% es relaciona només o principalment amb gent del 
seu país i aproximadament un 15% només o principalment amb gent 
d’aquí. També cal tenir present que hi ha un 16% que diu relacionar-
se amb gent d’altres països.

Com era d’esperar, a mesura que passen els anys el nombre 
d’immigrants que només es relaciona amb gent del seu país 
disminueix progressivament.

Només es relacionen amb gent del seu país (segons anys vivint a Barcelona)

Les relacions – Les relacions a Barcelona
Vostè es relaciona més amb gent del seu país o amb gent d’aquí?

(mulitresposta)
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La taula mostra com xinesos, els filipins i els procedents de l’Àsia Central són els grups que menys relació diuen tenir amb la gent d’aquí. Els que més sovint 
diuen que només o principalment es relacionen amb gent d’aquí són els peruans, els brasilers i els de la resta de l’Amèrica del Sud. Com era d’esperar el fet de 
compartir llengua i la proximitat cultural fa que, en general, els sud-americans siguin els que més sovint es relacionen tant amb la gent d’aquí com amb gent 
d’altres països. Concretament, els xilens destaquen pel nombre de participants que es relaciona amb gent d’altres països.

Les relacions – Les relacions a Barcelona

% Fila Només (o pràcticament)
amb gent del seu país

Més amb gent del
seu país que d’aquí

Igual amb gent del
seu país que d'aquí

Més amb gent d’aquí
que del seu país

Només (o pràcticament)
amb gent d'aquí Gent d’altre país

Total 10,7% 19,9% 42,2% 14,2% 2,9% 16,0%
Romanesa (n=16) 12,5% 12,5% 43,8% 25,0% 0,0% 6,3%
Resta d'Europa (n=38) 15,8% 34,2% 18,4% 13,2% 2,6% 18,4%
Pakistanesa (n=67) 16,4% 37,3% 38,8% 4,5% 0,0% 6,0%
Xinesa (n=46) 28,3% 34,8% 30,4% 0,0% 2,2% 0,0%
Resta Àsia Central (n=21) 38,1% 42,9% 4,8% 9,5% 0,0% 9,5%
Filipina (n=27) 14,8% 48,1% 33,3% 0,0% 0,0% 18,5%
Marroquina (n=62) 17,7% 21,0% 48,4% 6,5% 3,2% 3,2%
Àfrica subsahariana (n=15) 13,3% 13,3% 46,7% 26,7% 0,0% 0,0%
Dominicana (n=38) 13,2% 26,3% 44,7% 7,9% 0,0% 13,2%
Mexicana (n=27) 7,4% 3,7% 51,9% 22,2% 0,0% 25,9%
Resta d'Amèrica central (n=27) 11,1% 7,4% 48,1% 7,4% 14,8% 11,1%
Equatoriana (n=139) 7,9% 17,3% 48,2% 14,4% 0,7% 18,0%
Peruana (n=77) 10,4% 9,1% 36,4% 28,6% 5,2% 18,2%
Colombiana (n=61) 1,6% 6,6% 50,8% 19,7% 6,6% 23,0%
Argentina (n=67) 1,5% 20,9% 47,8% 16,4% 0,0% 26,9%
Boliviana (n=40) 7,5% 22,5% 42,5% 10,0% 5,0% 15,0%
Xilena (n=35) 0,0% 2,9% 48,6% 14,3% 5,7% 40,0%
Brasilera (n=29) 0,0% 17,2% 48,3% 27,6% 0,0% 20,7%
Resta d'Amèrica del Sud (n=36) 2,8% 11,1% 44,4% 22,2% 11,1% 16,7%

Vostè es relaciona més amb gent del seu país o amb gent d’aquí? 
(segons origen) (mulitresposta)
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Una altra manera d’avaluar el grau d’integració és demanar als 
participants si tenen algun amic espanyol. Com es pot apreciar al gràfic, 
quatre de cada cinc immigrants diu que si, que té algun amic espanyol.

Analitzat en funció de l’origen s’arriba a algunes conclusions coincidents 
amb la taula presentada anteriorment. Altre cop destaquen els xinesos i 
els procedents de la resta de l’Àsia Central com aquells que menys 
relació tenen amb espanyols.

En l’altre extrem hi trobem els argentins, els colombians, els brasilers i els 
mexicans. En aquests quatre casos més d’un 90% declara tenir algun 
amic d’aquí.

Les relacions – Les relacions a Barcelona

Sí
80,8%

No 
contesta

0,1%
No sap
0,1%

No
19,0%

42,9%

60,9%

65,8%

73,1%

74,1%

74,1%

75,8%

77,5%

81,3%

81,6%

81,8%

84,9%

85,7%

86,7%

88,9%

92,6%

93,1%

93,4%

94,0%

80,8%Total

Argentina (n=67)

Colombiana (n=61)

Brasilera (n=29)

Mexicana (n=27)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Xilena (n=35)

Equatoriana (n=139)

Peruana (n=77)

Dominicana (n=38)

Romanesa (n=16)

Boliviana (n=40)

Marroquina (n=62)

Filipina (n=27)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Europa (n=38)

Xinesa (n=46)

Resta Àsia Central (n=21)

Té algun amic espanyol?

Té algun amic espanyol? (segons origen)
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Tenir o no un amic espanyol és una dada que canvia força en funció dels anys que els immigrants porten vivint a la ciutat. Així, entre els que fa menys d’un any 
que estan a Barcelona el 62,3% en té algun, entre els que fa més de 10 anys aquesta xifra puja fins al 90%.

Les relacions – Les relacions a Barcelona
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0,1%

0,0%

3,7%

4,2%

2,5%

2,6%

2,7%

4,3%

5,6%

7,8%

10,6%

11,1%

13,6%

20,0%

35,2%

36,1%

67,4%Als domicilis

Treball

Bars / restaurants

Locutoris

Altres oci (discos, sales
de festa)

Lloc de culte / oració

Parcs

Comerços
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Escola fills
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(on estudia)

Altres

No es reuneix
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No contesta0,2%

0,4%

1,2%

2,9%
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3,7%

4,2%

6,0%
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7,1%
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16,3%
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Altres
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No contesta

El lloc on els immigrants es relacionen amb la gent del 
seu país i amb la gent d’aquí són lleugerament 
diferents. Així, la relació amb la gent d’aquí es dóna 
principalment a la feina, seguida a força distància pels 
bars / restaurants i els domicilis particulars.

En canvi, la relació amb gent del seu país es dóna 
principalment als domicilis particulars. En aquest cas 
el lloc de treball i els bars / restaurants ocupen el 
segon i tercer lloc.

Aquesta diferència en el lloc on es relacionen amb els 
d’aquí i amb els del seu país d’origen segurament 
també està indicant que la intensitat de la relació és 
diferent. Òbviament, relacionar-se a domicilis 
particulars suposa una relació més personal que quan 
la relació es circumscriu al lloc de treball.

Les relacions – Les relacions a Barcelona
On es relaciona amb els seus amics espanyols? On es relaciona amb els seus amics del seu país d’origen?
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Com era d’esperar el lloc de relació varia en funció de l’origen. Potser d’aquestes variacions les més significatives són la major relació amb gent d’aquí a 
domicilis particulars en el cas de mexicans, argentins i brasilers i la major relació amb gent del seu país al lloc de treball entre els pakistanesos i xinesos.

També resulta interessant senyalar que en el cas de la relació amb la gent d’aquí en gairebé totes les nacionalitats l’opció més mencionada és el lloc de treball

Les relacions – Les relacions a Barcelona

On es relaciona (segons origen)

Treball Bars / 
restaurants Als domicilis Als domicilis Treball Bars / 

restaurants Locutoris

Total 65,6% 31,2% 27,2% 67,4% 36,1% 35,2% 20,0%

Romanesa 62,5% 18,8% 31,3% 75,0% 43,8% 31,3% 31,3%
Resta d'Europa 57,9% 18,4% 15,8% 73,7% 28,9% 18,4% 28,9%

Pakistanesa 77,6% 29,9% 17,9% 71,6% 59,7% 32,8% 38,8%
Xinesa 71,7% 30,4% 10,9% 80,4% 58,7% 26,1% 13,0%

Resta Àsia Central 61,9% 14,3% 4,8% 85,7% 47,6% 33,3% 33,3%

Filipina 63,0% 22,2% 25,9% 63,0% 40,7% 7,4% 11,1%

Marroquina 46,8% 33,9% 22,6% 66,1% 35,5% 33,9% 32,3%
Àfrica subsahariana 33,3% 46,7% 40,0% 60,0% 33,3% 40,0% 0,0%

Dominicana 63,2% 34,2% 18,4% 68,4% 28,9% 39,5% 23,7%

Mexicana 44,4% 33,3% 51,9% 59,3% 22,2% 51,9% 11,1%

Resta d'Amèrica central 51,9% 29,6% 18,5% 59,3% 18,5% 37,0% 11,1%

Equatoriana 70,5% 21,6% 20,1% 68,3% 28,8% 33,8% 20,9%

Peruana 77,9% 20,8% 23,4% 70,1% 32,5% 20,8% 22,1%

Colombiana 65,6% 36,1% 37,7% 63,9% 34,4% 34,4% 16,4%

Argentina 71,6% 43,3% 50,7% 62,7% 59,7% 58,2% 9,0%

Boliviana 80,0% 30,0% 15,0% 62,5% 20,0% 40,0% 22,5%

Xilena 62,9% 40,0% 28,6% 60,0% 22,9% 40,0% 5,7%

Brasilera 62,1% 65,5% 55,2% 82,8% 20,7% 58,6% 10,3%

Resta d'Amèrica del Sud 69,4% 50,0% 47,2% 58,3% 25,0% 30,6% 16,7%

On es relaciona amb la gent d'aquí? On es relaciona amb els del seu país
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Més de tres quartes parts dels participants es posen en contacte com a mínim un cop la setmana amb els seus familiars que viuen al país d’origen (15,3% 
cada dia i 62,2% cada setmana).

En el cas dels amics la intensitat de la relació és clarament menor. Els que s’hi posen en contacte com a mínim un cop la setmana representen al voltant d’un 
30%. Un 13,4% diu que algunes vegades l’any i un 17,5% fins i tot amb menys freqüència. Altrament, hi ha un nombre significatiu d’immigrants que diu no tenir 
cap contacte amb amics que visquin al país d’origen (19,0%).

Les relacions – Les relacions amb el país d’origen

Amb quina freqüència es relaciona amb ... del seu país d’origen
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El nivell de relació que es té amb familiars i amics varia força 
segons l’origen. Així, mentre prop del 90% dels brasilers es 
relaciona setmanalment amb la família, entre els subsaharians 
aquesta xifra baixa fins al 60%.

Pel que fa a la relació amb els amics, també els brasilers són 
els que més sovint s’hi posen en contacte, seguits de xilens i 
argentins.

A mesura que es porten més anys vivint a la ciutat va 
disminuint la intensitat de la relació amb la família i els amics 
que viuen al país d’origen

Les relacions – Les relacions amb el país d’origen

Es relaciona amb familiars / amics del país d’origen com a mínim un cop per setmana
(segons origen)

Es relaciona amb familiars / amics del país d’origen com a mínim un cop per setmana
(segons anys que porta vivint aquí)
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Colombiana (n=61)
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Peruana (n=77)
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Xilena (n=35)

Romanesa (n=16)

Mexicana (n=27)

Filipina (n=27)
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Països Àfrica subsahariana (n=15)
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El telèfon és el mitjà pel qual gairebé tots els participants es posen en contacte amb el seu país d’origen, especialment en el cas de la família. Altres 
possibilitats com ara el correu electrònic o el xat / messenger són mencionats per un nombre significatiu però clarament inferior. Resulta interessant 
senyalar que el correu és utilitzat per un nombre de participants molt minoritari.

Les relacions – Les relacions amb el país d’origen
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El més habitual és que els immigrants que han participat a l’estudi no hagin tornat en cap ocasió al seu país d’origen. Prop de la meitat es troba en aquesta 
situació. Els que sí que han tornat ho han fet majoritàriament una o dues vegades.

L’estudi registra també la presència d’una minoria d’immigrants (al voltant del 5%) que afirma haver anat al país d’origen un mínim de sis vegades.

Les relacions – Les relacions amb el país d’origen
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24,2%

25,9%

28,4%

31,4%

31,6%

32,8%

33,3%

34,4%

44,4%

45,7%

46,7%

48,3%

51,9%

57,9%

58,3%

62,5%

63,0%

64,7%

82,5%

45,7%Total

Boliviana (n=40)

Equatoriana (n=139)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Romanesa (n=16)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Resta d'Europa (n=38)

Peruana (n=77)

Brasilera (n=29)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Xinesa (n=46)

Mexicana (n=27)

Colombiana (n=61)

Resta Àsia Central (n=21)

Pakistanesa (n=67)

Dominicana (n=38)

Xilena (n=35)

Argentina (n=67)

Filipina (n=27)

Marroquina (n=62)

Els bolivians són els que menys han tornat al seu país d’origen. 
Quatre de cada cinc bolivians que han participat en l’estudi es 
troben en aquesta situació.

Per contra, entre marroquins, filipins i argentins són menys d’un 
30% els que no han tornat al seu país.

Altrament, a mesura que passen els anys des del moment de 
l’arribada va disminuint el nombre d’entrevistats que no ha 
tornat mai al seu país d’origen. Entre els que porten aquí 10 o 
més anys només un 14,8%  no ha tornat mai al seu país.

Les relacions – Les relacions amb el país d’origen

No ha tornat mai al país d’origen (segons origen)
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○ Al voltant d’un 30% dels participants diu que es relaciona més amb gent del seu país que amb la gent d’aquí. Un 10,7% diu 
que només es relaciona amb gent del seu país. De tota manera, la situació més habitual és la dels que diuen que es 
relaciona tant amb els uns com amb els altres.

○ Una majoria molt àmplia dels participants a l’estudi afirma que té algun amic espanyol.

○ La relació amb els amics del país d’origen i els amics espanyols es dóna en llocs diferents. En el primer cas el lloc de 
relació és principalment el domicili particular. En el segon el més habitual és relacionar-se a la feina. Aquestes diferències 
segurament indiquen que la relació que es manté amb els uns i els altres és diferent. És a dir, la relació amb els amics del 
mateix país d’origen segurament és molt més propera.

○ Més de tres quartes parts dels immigrants es posen en contacte amb els familiars que viuen al país d’origen un mínim d’un 
cop per setmana. El telèfon és el mitjà que pràcticament tothom utilitza per posar-se en contacte amb la família.

○ Un nombre significatiu d’immigrants utilitza les noves tecnologies per relacionar-se amb familiars i amics que viuen al país 
d’origen. Entre un 30% i un 40% utilitza el correu electrònic i el xat / messenger és utilitzat per al voltant d’un 20%. 
Altrament, aquests mitjans són més utilitzats per relacionar-se amb amics que no amb la família.

A tall de resum
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La relació amb l’entorn



125

Estudi La immigració a Barcelona

Desembre de 2005Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública

Introducció

En aquest apartat s’analitzen les dades relatives a la relació que els 
participants en l’estudi tenen amb el seu entorn des de dos punts de 
vista diferents.

En primer lloc es presenten dades relatives a l’ús que els immigrants 
fan de la ciutat i més concretament d’un seguit d’equipaments i serveis 
que estan a la seva disposició.

El segon apartat enfoca la relació des de la perspectiva de la valoració
que els immigrants fan d’un seguit d’aspectes del seu  entorn. És a dir, 
es tracta d’aproximar-se a l’opinió que tenen d’un seguit de qüestions 
força diverses, des de la vivenda i els veïns fins a la gestió de les 
diferents administracions i de la ciutat en el seu conjunt.

Les preguntes

Ús de la ciutat

Vostè ha anat alguna vegada a...

○ L’ambulatori

○ L’Hospital

○ Instal·lació esportiva

○ SAIER

○ Centre cívic

○ Biblioteca

○ Oficina de l’Ajuntament

Valoració de l’entorn

Com valora ...

○ La seva vivenda

○ La seva feina

○ La ciutat

○ Els seus veïns

○ El tracte de la gent d’aquí

○ El respecte a la seva cultura

○ La gestió de l’Ajuntament

○ La gestió de la Generalitat

○ La gestió del Govern de l’Estat

La relació amb l’entorn
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7,9% 87,4%

21,1% 76,8%

33,7% 65,1%

42,6% 55,9%

66,5% 33,2%

78,5% 20,1%

91,0% 8,8%Oficina de l'Ajuntament

Ambulatori

Hospital

Biblioteca

Instal·lació esportiva

Centre cívic

SAIER

Sí No NS/NC
D’entre els equipaments i serveis suggerits, el que més diuen haver utilitzat els 
participants és l’oficina de l’Ajuntament (91%). Més de tres quartes parts ha 
anat algun cop a l’ambulatori i dos terços a l’hospital.

Una mica més del 40% ha anat algun cop una biblioteca, un terç a una 
instal·lació esportiva i una cinquena part a un centre cívic. El servei menys 
utilitzat és el SAIER.

A ambulatoris i hospitals hi van més les dones i els participants de 35 a 54 
anys. En canvi, a les instal·lacions esportives hi han anat més els homes i els 
menors de 34 anys.

La situació legal també marca diferències: el percentatge dels que han visitat 
algun cop els serveis i instal·lacions és major entre els que compten amb 
permís permanent i es redueix entre els que no tenen permís. L’únic servei 
més utilitzat per aquests últims és el SAIER.

Per nacionalitats, en general els participants sud-americans destaquen per ser 
els que més han utilitzat algun cop els serveis proposats, mentre que els 
asiàtics, pakistanesos i immigrants europeus apareixen entre els que menys 
els utilitzen. Entre els xinesos creix notablement la no resposta (se situa a 
l’entorn del 20% en la majoria d’espais pels que s’ha demanat).

Per pràcticament tots els col·lectius l’oficina de l’Ajuntament és el que més han 
visitat algun cop.

Els xinesos són els que menys visiten l’ambulatori, juntament amb els 
mexicans. En l’extrem oposat hi ha els xilens. Quant als hospitals, són els 
colombians els que més diuen haver-hi anat i els provinents d’Europa els que 
ho han fet menys.

Els argentins són els que més diuen haver anat algun cop a una biblioteca i a 
alguna instal·lació esportiva. Els asiàtics i els europeus són els col·lectius que 
menys han anat a les biblioteques i els pakistanesos els que menys han estat 
en instal·lacions esportives. La presència d’aquests grups en centres cívics 
també és força més reduïda que la mitjana.

Vostè ha anat alguna vegada a...?

La relació amb l’entorn – Ús de la ciutat

Ha anat algun vegada a ...
(segons situació legal)

Total Permís 
permanent

Permís 
temporal 

Sense 
permís

Oficina de l'Ajuntament 91,0 93,3 93,1 79,1
Ambulatori 78,5 85,8 78,2 68,2
Hospital 66,5 78,0 64,8 53,5
Biblioteca 42,6 46,1 43,2 34,1
Instal·lació esportiva 33,7 37,0 34,6 26,4
Centre cívic 21,1 29,1 17,5 18,6
SAIER 7,9 7,9 7,7 8,5
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45,7%

59,3%

60,5%

65,5%

66,7%

66,7%

68,8%

73,1%

73,3%

77,4%

80,3%

81,5%

84,2%

85,1%

86,1%

87,0%

87,5%

89,9%

97,1%

78,5%
Total

Xilena (n=35)

Equatoriana (n=139)

Boliviana (n=40)

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Argentina (n=67)

Dominicana (n=38)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Colombiana (n=61)

Marroquina (n=62)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Pakistanesa (n=67)

Romanesa (n=16)

Resta Àsia Central (n=21)

Filipina (n=27)

Brasilera (n=29)

Resta d'Europa (n=38)

Mexicana (n=27)

Xinesa (n=46)
73,7%

78,3%

85,7%

86,7%

86,9%

88,6%

88,9%

91,0%

91,7%

92,5%

92,5%

92,6%

93,1%

93,5%

93,8%

94,7%

95,0%

96,3%

96,8%

91,0%
Total

Marroquina (n=62)

Mexicana (n=27)

Equatoriana (n=139)

Dominicana (n=38)

Romanesa (n=16)

Peruana (n=77)

Brasilera (n=29)

Filipina (n=27)

Argentina (n=67)

Boliviana (n=40)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Xilena (n=35)

Colombiana (n=61)

Àfrica subsahariana (n=15)

Resta Àsia Central (n=21)

Xinesa (n=46)

Resta d'Europa (n=38)

Ha anat alguna vegada a una oficina de l’Ajuntament
(segons origen)

Ha anat alguna vegada a un Ambulatori
(segons origen)

La relació amb l’entorn – Ús de la ciutat
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Ha anat alguna vegada a un Hospital
(segons origen)

39,5%

47,5%

48,1%

52,4%

55,6%

57,1%

58,6%

60,9%

66,7%

68,8%

69,1%

69,4%

70,1%

70,4%

71,1%

71,6%

75,0%

76,1%

82,0%

66,5%
Total

Colombiana (n=61)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Argentina (n=67)

Dominicana (n=38)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Peruana (n=77)

Marroquina (n=62)

Equatoriana (n=139)

Romanesa (n=16)

Àfrica subsahariana (n=15)

Xinesa (n=46)

Brasilera (n=29)

Xilena (n=35)

Filipina (n=27)

Resta Àsia Central (n=21)

Mexicana (n=27)

Boliviana (n=40)

Resta d'Europa (n=38)

La relació amb l’entorn – Ús de la ciutat

18,4%

18,5%

18,8%

19,0%

26,3%

27,5%

30,4%

33,3%

36,0%

40,3%

40,3%

40,7%

50,8%

51,6%

63,0%

63,9%

65,5%

68,6%

70,1%

42,6%
Total

Argentina (n=67)

Xilena (n=35)

Brasilera (n=29)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Mexicana (n=27)

Marroquina (n=62)

Colombiana (n=61)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Pakistanesa (n=67)

Peruana (n=77)

Equatoriana (n=139)

Àfrica subsahariana (n=15)

Xinesa (n=46)

Boliviana (n=40)

Dominicana (n=38)

Resta Àsia Central (n=21)

Romanesa (n=16)

Filipina (n=27)

Resta d'Europa (n=38)

Ha anat alguna vegada a una biblioteca
(segons origen)
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2,5%

3,7%

6,0%

9,5%

10,9%

12,5%

12,9%

14,5%

15,6%

15,8%

22,2%

23,7%

31,1%

36,1%

37,0%

40,0%

45,7%

49,3%

51,7%

21,1%
Total

Brasilera (n=29)

Argentina (n=67)

Xilena (n=35)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Mexicana (n=27)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Colombiana (n=61)

Resta d'Europa (n=38)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Dominicana (n=38)

Peruana (n=77)

Marroquina (n=62)

Equatoriana (n=139)

Romanesa (n=16)

Xinesa (n=46)

Resta Àsia Central (n=21)

Pakistanesa (n=67)

Filipina (n=27)

Boliviana (n=40)

Ha anat alguna vegada a un centre cívic
(segons origen)

La relació amb l’entorn – Ús de la ciutat

13,4%

22,2%

22,2%

25,0%

26,3%

26,7%

27,3%

27,5%

28,3%

28,6%

29,6%

30,6%

33,8%

34,2%

44,8%

47,5%

51,4%

55,2%

58,3%

33,7%
Total

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Argentina (n=67)

Xilena (n=35)

Colombiana (n=61)

Brasilera (n=29)

Resta d'Europa (n=38)

Equatoriana (n=139)

Marroquina (n=62)

Mexicana (n=27)

Resta Àsia Central (n=21)

Xinesa (n=46)

Boliviana (n=40)

Peruana (n=77)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Dominicana (n=38)

Romanesa (n=16)

Filipina (n=27)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Pakistanesa (n=67)

Ha anat alguna vegada a una instal·lació esportiva
(segons origen)
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La relació amb l’entorn – Ús de la ciutat

0,0%

0,0%

0,0%

4,3%

4,5%

4,9%

6,7%

7,5%

7,8%

7,9%

7,9%

8,1%

9,4%

10,0%

11,1%

13,8%

14,3%

14,3%

16,7%

7,9%
Total

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Resta Àsia Central (n=21)

Xilena (n=35)

Brasilera (n=29)

Mexicana (n=27)

Boliviana (n=40)

Equatoriana (n=139)

Marroquina (n=62)

Resta d'Europa (n=38)

Dominicana (n=38)

Peruana (n=77)

Argentina (n=67)

Àfrica subsahariana (n=15)

Colombiana (n=61)

Pakistanesa (n=67)

Xinesa (n=46)

Romanesa (n=16)

Filipina (n=27)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Ha anat alguna vegada al SAIER 
(segons origen)
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Els participants valoren positivament tots els elements suggerits. Amb el que es mostren més satisfets és amb la ciutat. Més del 70% valora bé o molt bé el seu 
habitatge, el tracte de la gent d’aquí, el respecte a la seva cultura i els veïns. A continuació apareix la gestió municipal i la feina. El desconeixement es posa de 
manifest en les valoracions de la gestió de la Generalitat i del Govern central, on la no resposta ronda el 30% (augmenta entre els més joves i els que porten 
menys temps a Barcelona).

Les valoracions d’homes i dones són semblants. Només en el cas la gestió de l’Ajuntament és lleugerament mes positiva entre les dones. La valoració de la 
relació amb els veïns, la gent i el respecte a la cultura creix a mesura que augmenta l’edat de l’entrevistat. Els grups de 25 a 44 anys són els més satisfets amb la 
feina. Les edats intermèdies també són les que valoren més positivament la tasca de les diferents administracions.

Per nacionalitats, els participants d’origen europeu apareixen entre els que millor valoren diversos dels elements suggerits: la ciutat, el seu habitatge, el tracte de 
la gent d’aquí i el respecte a la seva cultura. Els xinesos repeteixen en gairebé tots els aspectes com el col·lectiu amb menys valoracions positives (perquè
creixen les valoracions intermèdies, no la insatisfacció). Segurament es tracta de la tendència a la no resposta que ja s’ha observat en aquest col·lectiu.

La satisfacció amb l’habitatge es redueix, a més d’entre els xinesos, entre els bolivians (augmenta el “ni bé ni malament”).

Els entrevistats de l’Àfrica subsahariana valoren menys positivament el tracte de la gent d’aquí i el respecte a la seva cultura. En l’aspecte cultural els més 
satisfets, a més dels participants d’origen europeu, són els americans. 

Una quarta part dels participants d’origen africà no respon quan se’ls demana que valorin la seva feina. 

Els dominicans i els equatorians són els que valoren de forma més satisfactòria la gestió de l’Administració –de l’Ajuntament, la Generalitat i el Govern central. En 
els casos on les valoracions positives de l’actuació de les administracions són menors el que creix és la no resposta o les valoracions intermèdies.

La relació amb l’entorn – Valoració de l’entorn
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42,7 22,9 7,5 26,8

47,1 17,9 4,9 30,0

65,1 14,2 8,8 11,9

68,3 16,0 5,3 10,5

71,4 18,0 5,4 5,2

72,0 18,6 5,8 3,6

73,1 21,7 4,8

73,9 18,3 7,6

91,1 6,3La ciutat

El seu habitatge

El tracte de la gent d'aquí

El respecte a la seva cultura

Els seus veïns

La gestió de l'Ajuntament

La seva feina

La gestió de la Generalitat

La gestió del Govern de l'Estat

Molt bé + bé Ni be ni malament Malament + molt malament NS/NC

Com valora (molt bé, bé, ni bé ni malament, malament o molt malament) les següents qüestions:

La relació amb l’entorn – Valoració de l’entorn
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Valora positivament (molt bé o bé) la ciutat
(segons origen)

71,7%

86,7%

87,5%

88,9%

88,9%

88,9%

89,5%

89,6%

90,3%

90,5%

91,0%

92,2%

93,4%

94,7%

95,0%

96,3%

96,6%

97,1%

100,0%

91,1%
Total

Romanesa (n=16)

Xilena (n=35)

Brasilera (n=29)

Mexicana (n=27)

Equatoriana (n=139)

Resta d'Europa (n=38)

Colombiana (n=61)

Peruana (n=77)

Pakistanesa (n=67)

Resta Àsia Central (n=21)

Marroquina (n=62)

Argentina (n=67)

Dominicana (n=38)

Filipina (n=27)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Boliviana (n=40)

Àfrica subsahariana (n=15)

Xinesa (n=46)

La relació amb l’entorn – Valoració de l’entorn

30,4%

57,5%

60,0%

71,9%

72,6%

73,7%

74,3%

75,0%

77,8%

78,7%

78,9%

79,1%

80,5%

80,6%

82,8%

85,2%

85,2%

85,7%

87,5%

73,9%
Total

Romanesa (n=16)

Resta Àsia Central (n=21)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Mexicana (n=27)

Brasilera (n=29)

Argentina (n=67)

Peruana (n=77)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Europa (n=38)

Colombiana (n=61)

Filipina (n=27)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Xilena (n=35)

Dominicana (n=38)

Marroquina (n=62)

Equatoriana (n=139)

Àfrica subsahariana (n=15)

Boliviana (n=40)

Xinesa (n=46)

Valora positivament (molt bé o bé) el seu habitatge
(segons origen)
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Valora positivament (molt bé o bé) el tracte de la gent d’aquí
(segons origen)

Valora positivament (molt bé o bé) el respecte a la seva cultura
(segons origen)

60,0%

60,9%

63,9%

63,9%

64,2%

66,7%

66,7%

69,4%

70,1%

70,4%

72,4%

75,0%

76,3%

78,9%

80,0%

81,0%

81,3%

82,1%

100,0%

73,1%
Total

Romanesa (n=16)

Pakistanesa (n=67)

Equatoriana (n=139)

Resta Àsia Central (n=21)

Xilena (n=35)

Dominicana (n=38)

Resta d'Europa (n=38)

Boliviana (n=40)

Brasilera (n=29)

Mexicana (n=27)

Peruana (n=77)

Marroquina (n=62)

Filipina (n=27)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Argentina (n=67)

Colombiana (n=61)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Xinesa (n=46)

Àfrica subsahariana (n=15)
60,0%

60,9%

62,9%

63,0%

65,6%

66,7%

66,7%

67,5%

71,1%

73,1%

74,3%

76,1%

76,3%

77,8%

77,9%

78,9%

81,0%

82,8%

87,5%

72,0%
Total

Romanesa (n=16)

Brasilera (n=29)

Resta Àsia Central (n=21)

Dominicana (n=38)

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Equatoriana (n=139)

Argentina (n=67)

Xilena (n=35)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Europa (n=38)

Boliviana (n=40)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Mexicana (n=27)

Colombiana (n=61)

Filipina (n=27)

Marroquina (n=62)

Xinesa (n=46)

Àfrica subsahariana (n=15)

La relació amb l’entorn – Valoració de l’entorn
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54,3%

54,3%

58,2%

58,3%

58,6%

64,9%

65,0%

65,8%

70,4%

73,3%

73,7%

73,8%

74,1%

77,8%

79,1%

82,0%

82,3%

85,7%

93,8%

71,4%
Total

Romanesa (n=16)

Resta Àsia Central (n=21)

Marroquina (n=62)

Equatoriana (n=139)

Pakistanesa (n=67)

Filipina (n=27)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Colombiana (n=61)

Dominicana (n=38)

Àfrica subsahariana (n=15)

Mexicana (n=27)

Resta d'Europa (n=38)

Boliviana (n=40)

Peruana (n=77)

Brasilera (n=29)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Argentina (n=67)

Xinesa (n=46)

Xilena (n=35)

Valora positivament (molt bé o bé) els seus veïns
(segons origen)

La relació amb l’entorn – Valoració de l’entorn

41,3%

51,9%

53,3%

55,2%

55,3%

59,0%

61,9%

66,1%

68,6%

69,0%

70,1%

71,6%

75,0%

77,5%

77,8%

78,4%

81,6%

85,2%

93,8%

68,3%
Total

Romanesa (n=16)

Filipina (n=27)

Dominicana (n=38)

Equatoriana (n=139)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Boliviana (n=40)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Pakistanesa (n=67)

Peruana (n=77)

Brasilera (n=29)

Xilena (n=35)

Marroquina (n=62)

Resta Àsia Central (n=21)

Colombiana (n=61)

Resta d'Europa (n=38)

Argentina (n=67)

Àfrica subsahariana (n=15)

Mexicana (n=27)

Xinesa (n=46)

Valora positivament (molt bé o bé) la gestió de l’Ajuntament
(segons origen)
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45,7%

51,6%

52,6%

53,3%

59,3%

59,3%

60,0%

61,1%

62,5%

63,9%

65,5%

66,7%

66,7%

68,4%

70,1%

71,9%

74,0%

80,6%

87,5%

65,1%
Total

Romanesa (n=16)

Pakistanesa (n=67)

Peruana (n=77)

Equatoriana (n=139)

Argentina (n=67)

Dominicana (n=38)

Resta Àsia Central (n=21)

Filipina (n=27)

Brasilera (n=29)

Colombiana (n=61)

Boliviana (n=40)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Xilena (n=35)

Mexicana (n=27)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Àfrica subsahariana (n=15)

Resta d'Europa (n=38)

Marroquina (n=62)

Xinesa (n=46)

Valora positivament (molt bé o bé) la seva feina
(segons origen)

La relació amb l’entorn – Valoració de l’entorn

32,6%

33,3%

33,3%

39,5%

40,0%

40,3%

40,7%

41,4%

42,9%

42,9%

43,3%

43,8%

44,3%

44,4%

46,3%

52,8%

58,4%

61,2%

63,2%

47,1%
Total

Dominicana (n=38)

Equatoriana (n=139)

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Pakistanesa (n=67)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Colombiana (n=61)

Romanesa (n=16)

Argentina (n=67)

Resta Àsia Central (n=21)

Xilena (n=35)

Brasilera (n=29)

Filipina (n=27)

Marroquina (n=62)

Boliviana (n=40)

Resta d'Europa (n=38)

Mexicana (n=27)

Àfrica subsahariana (n=15)

Xinesa (n=46)

Valora positivament (molt bé o bé) la gestió de la Generalitat
(segons origen)
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25,9%

33,9%

36,8%

37,0%

37,0%

37,1%

38,1%

38,8%

38,9%

39,3%

40,0%

41,8%

42,5%

44,2%

44,4%

48,3%

50,0%

55,3%

56,1%

42,7%
Total

Equatoriana (n=139)

Dominicana (n=38)

Romanesa (n=16)

Brasilera (n=29)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Peruana (n=77)

Boliviana (n=40)

Pakistanesa (n=67)

Àfrica subsahariana (n=15)

Colombiana (n=61)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Argentina (n=67)

Resta Àsia Central (n=21)

Xilena (n=35)

Filipina (n=27)

Xinesa (n=46)

Resta d'Europa (n=38)

Marroquina (n=62)

Mexicana (n=27)

Valora positivament (molt bé o bé) la gestió del govern de l’Estat 
(segons origen)

La relació amb l’entorn – Valoració de l’entorn
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○ Dels diferents equipaments i serveis avaluats, les oficines de l’Ajuntament són amb diferència aquell al que més immigrants 
ha anat alguna vegada. Els ambulatoris i els hospitals són també equipaments als que ha anat la majoria dels participants a 
l’estudi.

○ El SAIER és el que obté un resultat més baix, només un 7,9% hi ha anat alguna vegada. De tota manera alguns 
entrevistadors comenten que sovint els immigrants hi han anat però no l’identifiquen amb aquest nom. Aquest fet 
segurament ha influït en el baix nivell de coneixement detectat.

○ La ciutat és amb diferència la qüestió més ben valorada pels entrevistats. Per la resta de qüestions  també predominen 
clarament les valoracions positives. Altrament, es detecta un augment significatiu de la no resposta quan el que es demana 
és que es valori la gestió de la Generalitat i del govern de l’Estat.

A tall de resum
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La llengua
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Introducció

Sens dubte el grau de coneixement i d’ús de la llengua o llengües de 
la societat d’acollida és indicador del grau d’integració dels 
immigrants. Les dades que es presenten en aquest capítol incideixen 
en aquesta qüestió.

El primer lloc es presenta quins són els idiomes que coneixen els 
entrevistats i quins són els idiomes que utilitzen, ja sigui a casa, a la 
feina o al centre d’estudis o treball.

Els següents dos apartat se centren en el grau de coneixement del 
català i del castellà i en l’interès que els immigrants poden tenir en 
aprendre el català.

Les preguntes

Coneixement d’idiomes

○ Podria dir-me quins idiomes parla?

○ I quins idiomes entén?

Situacions d’ús

○ Vostè de forma habitual quina llengua parla a casa?

○ I al centre d’estudis?

○ I al treball?

○ I amb els amics?

Competència en català i castellà

○ El català vostè l’entén? El llegeix? El parla? L’escriu? 

○ El castellà vostè l’entén? El llegeix? El parla? L’escriu? 

Aprendre el català

○ Vostè vol aprendre el català?

○ Creu que el coneixement del català dóna més possibilitats de 
trobar feina?

La llengua
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La llengua – Coneixement d’idiomes

Pràcticament tots els enquestats parlen el castellà. La segona llengua que més enquestats diuen parlar és l’anglès i la tercera el català (prop d’un de cada cinc). Si 
el que es demana és quins idiomes entén, el català passa a ocupar el segon lloc per davant de l’anglès i per darrera del castellà que altre cop pràcticament tots els 
immigrants diuen que entenen.  Resulta interessant senyalar que el català és la llengua en què s’observa, de llarg, un diferencial més alt entre els que l’entenen i 
els que el parlen.

Les dones diuen parlar i entendre el català una mica més que els homes. També l’entenen més els participants d’entre 25 i 34 anys i els que porten més de 4 anys 
a la ciutat.

Els  participants d’origen europeu, asiàtic o africà parlen la seva pròpia llengua, el castellà (tothom o pràcticament tothom) i, en un percentatge sempre per sobre 
del català, l’anglès o el francès. D’aquests, els que més diuen parlar el català són els marroquins (22,6%). Pels participants centre i sud-americans el català és, 
després del castellà, la segona llengua més parlada. L’excepció la trobem entre mexicans, argentins i brasilers, que parlen més anglès que català. Els xilens 
destaquen per l’elevat nombre de catalanoparlants.

Dos de cada tres entrevistats d’origen americà diuen que entenen el català. La proporció és del 46,1% entre els d’origen africà i ronda el 30% entre els asiàtics i els 
europeus. Entre els que més diuen entendre’l hi ha els colombians, argentins, xilens i brasilers (entorn del 80%). Els que menys, els xinesos (17,4%).

Podria dir-me quins idiomes parla?

25,8

2,0

2,8

5,2

8,0

9,0

11,5

19,8

36,4

99,0Castellà

Anglès

Català

Francès

Àrab

Urdu

Xinès

Tagal

Romanès

Altres 26,9

2,1

2,9

5,2

8,3

9,3

13,7

42,5

55,7

99,7Castellà

Català

Anglès

Francès

Àrab

Urdu

Xinès

Tagal

Romanès

Altres

Podria dir-me quins idiomes entén?
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Quins idiomes parla?
(segons origen)

Total 
(n=889)

Dominicana 
(n=38)

Mexicana 
(n=27)

Resta 
d'Amèrica 

central 
(n=27)

Equatoriana 
(n=139)

Peruana 
(n=77)

Colombiana 
(n=61)

Argentina 
(n=67)

Boliviana 
(n=40)

Xilena 
(n=35)

Brasilera 
(n=29)

Resta 
d'Amèrica 
del Sud 
(n=36)

Castellà 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Anglès 36,4 15,8 63,0 25,9 9,4 15,6 32,8 61,2 7,5 42,9 58,6 52,8

Català 19,8 13,2 22,2 14,8 16,5 16,9 37,7 25,4 15,0 48,6 24,1 38,9

Francès 11,5 2,6 22,2 3,7 1,4 11,7 4,9 10,4 0,0 11,4 10,3 5,6

Àrab 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Urdu 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Xinès 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tagal 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Romanès 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altres 25,8 2,6 29,6 14,8 1,4 5,2 4,9 29,9 35,0 11,4 100,0 25,0

Total 
(n=889)

Romanesa 
(n=16)

Resta 
d'Europa 
(n=38)

Pakistanesa 
(n=67)

Xinesa 
(n=46)

Resta Àsia 
Central 
(n=21)

Filipina 
(n=27)

Marroquina 
(n=62)

Països 
Àfrica 

subsaharia
na (n=15)

Castellà 99,0 100,0 100,0 100,0 87,0 100,0 100,0 96,8 93,3

Anglès 36,4 37,5 28,9 76,1 17,4 61,9 88,9 30,6 60,0

Català 19,8 12,5 10,5 11,9 8,7 0,0 11,1 22,6 20,0

Francès 11,5 6,3 0,0 9,0 4,3 0,0 3,7 62,9 33,3

Àrab 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 4,8 0,0 96,8 0,0

Urdu 8,0 0,0 0,0 97,0 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0

Xinès 5,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tagal 2,8 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 88,9 0,0 0,0

Romanès 2,0 100,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altres 25,8 12,5 100,0 38,8 6,5 100,0 22,2 21,0 100,0
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Quins idiomes entén?
(segons origen)

Total 
(n=889)

Romanesa 
(n=16)

Resta 
d'Europa 
(n=38)

Pakistanesa 
(n=67)

Xinesa 
(n=46)

Resta Àsia 
Central 
(n=21)

Filipina 
(n=27)

Marroquina 
(n=62)

Països 
Àfrica 

subsaharia
na (n=15)

Castellà 99,7 100,0 100,0 100,0 93,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Català 55,7 37,5 28,9 35,8 17,4 19,0 33,3 48,4 20,0

Anglès 42,5 37,5 28,9 77,6 23,9 71,4 92,6 30,6 60,0

Francès 13,7 18,8 0,0 9,0 6,5 0,0 7,4 62,9 33,3

Àrab 9,3 0,0 0,0 10,4 0,0 4,8 0,0 96,8 0,0

Urdu 8,3 0,0 0,0 97,0 0,0 28,6 0,0 1,6 0,0

Xinès 5,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tagal 2,9 0,0 2,6 1,5 0,0 0,0 88,9 0,0 0,0

Romanès 2,1 100,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altres 26,9 12,5 100,0 40,3 6,5 100,0 22,2 22,6 100,0

Total 
(n=889)

Dominicana 
(n=38)

Mexicana 
(n=27)

Resta 
d'Amèrica 

central 
(n=27)

Equatoriana 
(n=139)

Peruana 
(n=77)

Colombiana 
(n=61)

Argentina 
(n=67)

Boliviana 
(n=40)

Xilena 
(n=35)

Brasilera 
(n=29)

Resta 
d'Amèrica 
del Sud 
(n=36)

Castellà 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Català 55,7 55,3 74,1 40,7 65,5 58,4 82,0 80,6 52,5 82,9 79,3 63,9

Anglès 42,5 18,4 74,1 37,0 15,1 28,6 37,7 68,7 17,5 65,7 58,6 58,3

Francès 13,7 2,6 25,9 7,4 1,4 11,7 8,2 11,9 0,0 22,9 20,7 13,9

Àrab 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0

Urdu 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Xinès 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tagal 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Romanès 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altres 26,9 2,6 33,3 14,8 1,4 9,1 6,6 31,3 35,0 11,4 100,0 30,6
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La llengua – Situacions d’ús

Donada la presència majoritària de participants centre i sud-americans en l’estudi el castellà apareix com la llengua més emprada en totes les situacions 
suggerides. El català guanya presència a la feina i en els centres d’estudis i cedeix el lloc als idiomes respectius dels participants en els àmbits més privats: a 
casa i amb els amics.

A casa cada col·lectiu empra principalment la seva llengua, per bé que en molts casos els que no són de parla hispana també utilitzen força el castellà, sobretot 
els africans i els europeus, i menys els asiàtics (llevat dels filipins). L’ús del castellà creix també entre les dones. 

La majoria dels participants no estudia (88,4%). Entre els que ho fan el castellà és la llengua més emprada habitualment i el català se situa per davant de les 
seves llengües d’origen.

A la feina la llengua més emprada per tots els col·lectius, independentment del seu origen, és el castellà. Els que no són de parla hispana també fan servir força 
la seva llengua, encara que no tant com el castellà. Els que més recorren a la seva pròpia llengua a la feina són els xinesos.

Entre els col·lectius centre i sud-americans creix l’ús del català a la feina, especialment entre els argentins i els xilens.

Amb els amics, entre les nacionalitats de parla no hispana torna a imposar-se la pròpia llengua, per bé que el castellà també és força emprat. Entre els 
participants romanesos, els filipins i els subsaharians supera en ús l’idioma propi.

L’ús del català quan s’està amb els amics creix també entre els centre i sud-americans, sobretot els xilens.
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Casa

(només els que treballen)
A la feina

(només els que estudien)
Al centre d’estudis

Amb els amics

0,1

15,0

1,2
1,2

2,4

3,3
4,8

5,1
6,1

6,9
73,5Castellà

Àrab
Urdu

Xinès
Anglès
Català
Tagal

Romanès
Francès

Altres
No contesta

13,9

1,2

1,5

2,0

4,5

4,7

6,5

7,4

7,9

85,6Castellà

Anglès

Àrab

Urdu

Xinès

Català

Tagal

Francès

Romanès

Altres

1,9

1,9

1,9

10,7

25,2

86,4Castellà

Català

Anglès

Xinès

Francès

Altres

0,1

4,4

0,7

1,1

1,1

2,1
3,3

3,3
7,5

10,1
94,6Castellà

Català
Anglès

Urdu
Xinès
Àrab

Tagal
Francès

Romanès
Altres

No contesta
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De forma habitual quina llengua parla a casa?
(segons origen)

Total 
(n=889)

Dominicana 
(n=38)

Mexicana 
(n=27)

Resta 
d'Amèrica 

central 
(n=27)

Equatoriana 
(n=139)

Peruana 
(n=77)

Colombiana 
(n=61)

Argentina 
(n=67)

Boliviana 
(n=40)

Xilena 
(n=35)

Brasilera 
(n=29)

Resta 
d'Amèrica 
del Sud 
(n=36)

Castellà 73,5 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 95,1 98,5 100,0 97,1 62,1 100,0
Àrab 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Urdu 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Xinès 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anglès 4,8 0,0 3,7 0,0 0,7 1,3 3,3 1,5 0,0 8,6 3,4 0,0
Català 3,3 2,6 0,0 3,7 3,6 3,9 4,9 3,0 0,0 14,3 3,4 5,6
Tagal 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Romanès 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Francès 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
Altres 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 4,5 7,5 0,0 89,7 5,6
No contesta 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*

*

* La categoria “Altres” està formada, principalment, per les següents llengües: rus, ucraïnès, indy, bashgali i portuguès.

Total 
(n=889)

Romanesa 
(n=16)

Resta 
d'Europa 
(n=38)

Pakistanesa 
(n=67)

Xinesa 
(n=46)

Resta Àsia 
Central 
(n=21)

Filipina 
(n=27)

Marroquin
a (n=62)

Països 
Àfrica 

subsaharia
na (n=15)

Castellà 73,5 37,5 28,9 19,4 15,2 9,5 48,1 37,1 46,7
Àrab 6,9 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 80,6 0,0
Urdu 6,1 0,0 0,0 77,6 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0
Xinès 5,1 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Anglès 4,8 0,0 5,3 17,9 2,2 9,5 37,0 1,6 13,3
Català 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 8,1 0,0
Tagal 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 0,0
Romanès 1,2 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Francès 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0
Altres 15,0 6,3 84,2 29,9 0,0 90,5 7,4 14,5 80,0
No contesta 0,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(els que treballen)
De forma habitual quina llengua parla a la feina?

(segons origen)

* La categoria “Altres” està formada, principalment, per les següents llengües: rus, ucraïnès, indy, bashgali i portuguès.

Total 
(n=701)

Romanesa 
(n=12)

Resta 
d'Europa 
(n=26)

Pakistanesa 
(n=56)

Xinesa 
(n=40)

Resta Àsia 
Central 
(n=16)

Filipina 
(n=22)

Marroquina 
(n=36)

Països 
Àfrica 

subsaharia
na (n=10)

Castellà 94,7 83,3 96,2 91,1 70,0 93,8 95,5 94,4 100,0
Català 10,1 0,0 3,8 8,9 5,0 0,0 4,5 5,6 20,0
Anglès 7,6 0,0 3,8 17,9 7,5 6,3 36,4 2,8 30,0
Xinès 3,3 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Urdu 3,3 0,0 0,0 39,3 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
Àrab 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8 0,0
Tagal 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0
Francès 1,0 0,0 0,0 1,8 2,5 0,0 0,0 0,0 20,0
Romanès 0,7 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Altres 4,3 0,0 23,1 7,1 0,0 56,3 0,0 0,0 30,0

Total 
(n=701)

Dominicana 
(n=29)

Mexicana 
(n=16)

Resta 
d'Amèrica 

central 
(n=18)

Equatoriana 
(n=118)

Peruana 
(n=65)

Colombiana 
(n=47)

Argentina 
(n=63)

Boliviana 
(n=34)

Xilena 
(n=28)

Brasilera 
(n=22)

Resta 
d'Amèrica 
del Sud 
(n=30)

Castellà 94,7 100,0 93,8 100,0 99,2 98,5 95,7 98,4 100,0 89,3 95,5 96,7
Català 10,1 3,4 25,0 11,1 8,5 7,7 14,9 17,5 0,0 28,6 13,6 23,3
Anglès 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 17,5 2,9 3,6 13,6 6,7
Xinès 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Urdu 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Àrab 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tagal 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Francès 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Romanès 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Altres 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 31,8 0,0
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La llengua – Situacions d’ús

Total 
(n=889)

Romanesa 
(n=16)

Resta 
d'Europa 
(n=38)

Pakistanesa 
(n=67)

Xinesa 
(n=46)

Resta Àsia 
Central 
(n=21)

Filipina 
(n=27)

Marroquina 
(n=62)

Països 
Àfrica 

subsaharia
na (n=15)

Castellà 85,6 75,0 71,1 55,2 34,8 52,4 70,4 71,0 80,0
Anglès 7,9 0,0 13,2 20,9 4,3 14,3 40,7 4,8 13,3
Àrab 7,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 85,5 0,0
Urdu 6,5 0,0 0,0 83,6 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0
Xinès 4,7 0,0 0,0 0,0 91,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Català 4,5 6,3 2,6 3,0 2,2 0,0 0,0 1,6 6,7
Tagal 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0
Francès 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 8,1 6,7
Romanès 1,2 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Altres 13,9 0,0 81,6 28,4 0,0 85,7 7,4 11,3 53,3

De forma habitual quina llengua parla amb els amics?
(segons origen)

Total 
(n=889)

Dominicana 
(n=38)

Mexicana 
(n=27)

Resta 
d'Amèrica 

central 
(n=27)

Equatoriana 
(n=139)

Peruana 
(n=77)

Colombiana 
(n=61)

Argentina 
(n=67)

Boliviana 
(n=40)

Xilena 
(n=35)

Brasilera 
(n=29)

Resta 
d'Amèrica 
del Sud 
(n=36)

Castellà 85,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 97,0 100,0 97,1 89,7 100,0
Anglès 7,9 2,6 14,8 0,0 1,4 0,0 1,6 11,9 0,0 8,6 13,8 2,8
Àrab 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Urdu 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Xinès 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Català 4,5 5,3 0,0 3,7 3,6 2,6 11,5 7,5 0,0 22,9 0,0 8,3
Tagal 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Francès 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 3,0 0,0 2,9 0,0 0,0
Romanès 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Altres 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,3 7,5 2,5 0,0 86,2 5,6

* La categoria “Altres” està formada, principalment, per les següents llengües: rus, ucraïnès, indy, bashgali i portuguès.

*

*
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L'entén El llegeix El parla L'escriu

La llengua – Competència en català i castellà

Més del 80% diu entendre, llegir o parlar correctament el castellà, i més de tres quartes parts diuen que l’escriuen correctament. Pel que fa al català l’entenen al 
voltant de tres quartes parts dels participants (correctament o una mica) i el llegeixen una mica més de la meitat d’ells. A l’entorn del 40% diuen parlar-lo (la 
majoria només una mica) i un de cada cinc l’escriu. 

El percentatge dels que entenen i  llegeixen correctament o una mica el català creix lleugerament entre els participants de 25 a 34 anys. La competència en 
aquesta llengua és major entre els centre i sud-americans. Després d’aquests, els que més diuen que l’entenen, el llegeixen, el parlen o l’escriuen correctament 
o una mica són els africans, seguits dels europeus i per últim els asiàtics. Els que tenen permís permanent de residència diuen dominar-lo més que els que 
encara tenen un permís temporal i els que no en tenen.

Competència en català

Correctament Una mica Gens

Competència en castellà
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2,2%
0,0%

6,7%
0,0%

9,5%
0,0%

10,4%
0,0%

11,1%
0,0%

15,8%
2,6%

18,4%
0,0%

18,8%
0,0%

22,5%
0,0%

24,2%
6,5%

33,3%
7,4%

35,1%
0,0%

36,7%
0,7%

44,8%
0,0%

47,2%
8,3%

51,9%
7,4%

59,0%
4,9%

64,2%
7,5%

68,6%
20,0%

33,2%
3,1%

Total

Xilena (n=35)

Argentina (n=67)

Colombiana (n=61)

Mexicana (n=27)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Brasilera (n=29)

Equatoriana (n=139)

Peruana (n=77)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Marroquina (n=62)

Boliviana (n=40)

Romanesa (n=16)

Dominicana (n=38)

Resta d'Europa (n=38)

Filipina (n=27)

Pakistanesa (n=67)

Resta Àsia Central (n=21)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Xinesa (n=46)

L'entén correctament L'escriu correctament

Parlen i escriuen correctament el català (segons origen)

La llengua – Competència en català i castellà
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La llengua – Aprendre català

S’ha demanat als participants si volen aprendre el català *. Prop de tres quartes parts d’ells 
diuen que sí i el 5,6% ja ho està fent. Un 16,3% diu que no i el 4,4% no respon.

La disposició a aprendre català és gran entre tots els segments de participants i creix 
lleugerament entre els enquestats de 35 a 54 anys i els que no tenen permís de residència. 
També és major entre els romanesos, pakistanesos, marroquins i peruans.

Diuen més que no volen aprendre’l els participants de més edat. Tampoc no vol aprendre’n 
un terç dels participants argentins i prop del 30% dels filipins.

Prop de 8 de cada 10 participants pensa que saber català dóna més possibilitats de trobar 
feina, per un 13,3% que no ho creu.  L’opinió majoritària és àmpliament compartida per tots 
els segments de participants i augmenta lleugerament entre els més joves, els que porten 
menys temps a Barcelona i els que no tenen permís de residència. També els romanesos, 
creuen per sobre de la mitjana que saber català facilita el trobar feina.

Els filipins i els xinesos són els que menys creuen que saber català els faciliti l’accés a la 
feina.

Vostè vol aprendre el català?

No
16,3%

L'estic 
aprenent

5,6%

NS/NC
4,4%

Sí
73,8%

* A tots tret dels que diuen que l’escriuen correctament. Dels nivells de competència demanats –
entendre’l, llegir-lo, parlar-lo i escriure’l- és aquest darrer el més exigent i se suposa que, per tant, 
els que l’escriuen ja són competents lingüísticament en els altres nivells.

Creu que el coneixement del català dóna més 
possibilitats de trobar feina?

Sí
79,3%

NS/NC
7,4% No

13,3%
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55,6%

58,7% 2,2%

53,2% 11,3%

67,6% 2,7%

60,6% 12,1%

71,4% 4,8%

67,9% 10,7%

78,9%

80,0%

68,0% 12,0%

80,0%

80,0% 2,5%

75,9% 6,9%

78,3% 5,1%

82,1% 3,0%

83,1% 3,9%

81,0% 8,6%

75,9% 13,8%

93,8%Romanesa (n=16)

Brasilera (n=29)

Marroquina (n=58)

Peruana (n=77)

Pakistanesa (n=67)

Equatoriana (n=138)

Colombiana (n=58)

Boliviana (n=40)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Mexicana (n=25)

Resta d'Amèrica central (n=25)

Dominicana (n=38)

Xilena (n=28)

Resta Àsia Central (n=21)

Resta d'Amèrica del Sud (n=33)

Resta d'Europa (n=37)

Argentina (n=62)

Xinesa (n=46)

Filipina (n=27)

Sí L'estic aprenent

La llengua – Aprendre català
Vostè vol aprendre el català? (segons origen)
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La llengua – Aprendre català
Creuen que el coneixement del català dóna més possibilitats de trobar feina

(segons origen)

48,1%

63,0%

75,0%

76,1%

76,3%

77,0%

77,1%

78,9%

80,0%

81,0%

82,0%

83,1%

83,6%

85,2%

87,1%

87,5%

88,9%

89,7%

93,8%

79,3%Total (n=889)

Romanesa (n=16)

Brasilera (n=29)

Resta d'Amèrica central (n=27)

Boliviana (n=40)

Marroquina (n=62)

Mexicana (n=27)

Pakistanesa (n=67)

Peruana (n=77)

Colombiana (n=61)

Resta Àsia Central (n=21)

Països Àfrica subsahariana (n=15)

Resta d'Europa (n=38)

Xilena (n=35)

Equatoriana (n=139)

Dominicana (n=38)

Argentina (n=67)

Resta d'Amèrica del Sud (n=36)

Xinesa (n=46)

Filipina (n=27)
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○ El castellà és l’única llengua que entenen pràcticament tots els entrevistats, independentment de quin sigui el seu origen.

○ El català ocupa el tercer lloc pel que fa a les llengües més parlades (per darrera del castellà i l’anglès) i és la segona que 
més entrevistats entén (per darrera del castellà).

○ Es detecta la presència d’un important diferencial entre el nombre d’entrevistats que entén el català (55,7%) i el d’aquells 
que diuen que el parlen (19,8%).

○ Filant més prim, quan es demana per la competència lingüística en català s’obtenen els següents resultats: una tercera part 
diu que l’entén correctament i al voltant del 5% el parla i l’escriu correctament. 

○ El català té un cert pes al centre d’estudis (25,2%) i a la feina (10,1%), però en l’àmbit familiar i entre els amics té una 
presència escassa o inexistent.

○ Tres quartes parts dels immigrants diuen que voldrien aprendre el català i un percentatge una mica superior opina que 
saber català facilita la tasca de trobar feina.

A tall de resum
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Conclusions
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Conclusions (I)

L’enquesta realitzada a la ciutat de Barcelona entre la població immigrant esdevé una font d’informació de primera mà per veure 
els canvis progressius de situacions d’un col·lectiu que arriba majoritàriament amb una condició precària i que, amb el pas del 
temps, va estabilitzant la seva situació en el país i la ciutat que l’acull.

o L’estudi permet reafirmar que les expectatives de millora econòmica són el principal motiu que mou als entrevistats a deixar el 
seu lloc d’origen. Aquest motiu, verbalitzat d’una manera o altra, està al darrera de la majoria dels col·lectius, per bé que també
hi ha els que addueixen motius d’estudi o d’aventura, canvi o turisme. Aquests últims, mencionats sobretot pels mexicans, 
brasilers, xilens o argentins entrevistats.

o La família i/o els amics són un element que, sumat a les perspectives de millora, esdevé un factor multiplicador o d’atracció
pels que estan en el lloc d’origen. A tots els col·lectius, sigui quin sigui l’origen, es coneixia algú que vivia a Barcelona, 
especialment familiar. De fet, només un 16% dels entrevistats diu que no coneixia ningú a Barcelona quan va arribar. Els 
entrevistats subsaharians i els procedents de l’Europa de l’Est són els que venen més desvalguts, si es té en compte que són 
els que menys coneguts tenen quan arriben aquí.

o De fet, aquest algú no només és una referència per iniciar el camí en un direcció, també esdevé el coixí d’acollida en una ciutat 
i un país desconegut. La majoria quan arriba se’n va a viure amb algun familiar, sobretot aquells col·lectius que porten més 
temps aquí com dominicans, filipins, marroquins o equatorians. Altres comparteixen pisos amb amics o coneguts, força comú
entre brasilers, mexicans i argentins.

o També els familiars, amics i coneguts del país d’origen són el principal prescriptor per trobar una feina. La majoria, i en la 
majoria de col·lectius (nacionalitats) l’ha trobat gràcies a ells. N’hi ha també que ho aconsegueixen gràcies a amics, coneguts 
o familiars espanyols, més freqüent entre els procedents de països sud-americans, especialment argentins, brasilers i xilens.
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o De fet, sembla constatar-se que entre els immigrants procedents d’entorns culturals més diferents al d’aquí el paper de la 
família o els amics i coneguts del país d’origen és més habitual en el moment de trobar feina. Entre els que més usen les 
relacions d’origen figuren els filipins, pakistanesos, marroquins o xinesos. També, però, equatorians i bolivians.

o Igualment, és entre aquests immigrats procedents d’entorns culturals més diferents on són més habituals les relacions 
personals amb gent del mateix origen. També són els que menys tenen un amic espanyol.

o En canvi, entre els entrevistats sud-americans, en general, les relacions són més obertes als d’aquí però també als d’altres 
països. Així, entre aquests és força comú dir que es relacionen, sobretot, amb gent d’altres països, previsiblement també de 
Sud-Amèrica. Fins a un 40% dels xilens entrevistats diu que sobretot es relaciona amb gent d’altres països.

o En les relacions de ben segur hi té a veure la llengua que es parla. La llengua habitual o l’emprada en l’àmbit privat és 
l’originaria de cada col·lectiu. La llengua comuna de tots és el castellà, que per origen o perquè és la que s’aprèn coneix (en 
major o menor grau) la pràctica totalitat dels entrevistats.

o El català té una presència molt escassa en aquest col·lectiu i només un 5,7% dels entrevistats diu que el parla correctament. 
Un 22,4% diu que no l’entén gens i un 44,4% diu que l’entén una mica. La majoria diu que li agradaria aprendre’n i creu que li 
podria ser útil per trobar feina. 

o En tots els col·lectius, indiferentment de la procedència, l’espai de relació amb les persones d’aquí és, fonamentalment, el lloc 
de treball, on la llengua de relació és el castellà. Només un 10% dels que treballen diuen que usen el català per la feina (i fins 
a un 7,5% l’anglès).

Conclusions (II)
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Conclusions (III)
o La majoria dels immigrants entrevistats, independentment de la seva situació legal, treballa i ho fan sobretot a serveis 

personals, al comerç, restauració o construcció. Més d’un 75% treballa en algun d’aquests sectors d’activitat.

o Un 15% dels entrevistats reconeix que no té papers en el moment de ser entrevistat i gairebé una quarta part diu que no té
permís de treball. D’aquests, al voltant d’un 45% treballa. Aquesta situació és més habitual entre els col·lectius que fa més poc 
que han arribat, i especialment rellevant entre els bolivians entrevistats. Els que tenen papers van tardar una mitjana d’1,3 
anys a obtenir-los.

o La mitjana d’hores de treball és de 37,9 hores setmanals, però més d’un 30% diu que treballa més de 40 hores (el 13% més de 
50 hores). Pakistanesos, xinesos i bolivians són els que tenen una mitjana més alta. Els dos primers es compten entre aquells 
que més treballen per compte pròpia, mentre que els entrevistats bolivians són dels que presenten una situació més precària 
en la majoria d’aspectes (són dels que han arribat més recentment).

o La mitjana d’ingressos procedents de la feina és de 816 euros. Les dones tenen una mitjana inferior a la dels homes i també hi 
ha diferències segons col·lectius. Els pakistanesos i els procedents de la resta d’Europa (sense Romania) són els únics que 
tenen una mitjana superior als 900 euros, mentre que en el pol oposat hi ha els marroquins i els mexicans que no arriben a 
una mitjana de 650 euros(1). De tota manera, es constata una relació entre el número d’hores que es treballen i els ingressos 
que es declaren.

o La gran majoria de la població immigrant viu de lloguer. La majoria té llogat un pis complet, però més d’una quarta part té
llogada una habitació amb serveis comuns (especialment bolivians). Només un 11,9% dels entrevistats diu que viu en un pis 
de propietat, especialment filipins i pakistanesos.

o La mitjana de persones que viuen en un habitatge és de 4,1 i només un 15% afirma que viuen més de 5 persones en un 
mateix domicili. De mitjana, es paguen uns 550 euros per un pis complet i uns 225 euros per una habitació amb serveis 
comuns.

(1) Segurament per motius diferents, ja que força mexicans entrevistats diuen que han vingut per motius relacionats amb els estudis.
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Conclusions (IV)

o Al voltant del 55% dels entrevistats viu amb familiars directes, però un 28,4% viu amb persones del seu país d’origen que no 
són família o fins i tot amb persones d’altres països (15,3%).

o Més de la meitat té parella, que en la majoria dels casos és del país d’origen. Hi ha però, al voltant d’un 20% que afirma tenir 
una parella d’una nacionalitat diferent a la seva (un 14% diuen que tenen una parella espanyola). També en aquest aspecte 
sembla constatar-se una tendència més endogàmica entre aquells col·lectius amb una cultura més distant a la d’aquí.

o La meitat dels entrevistats tenen fills, dels quals més de la meitat en té algun o tots (38,6%) que no viuen a Espanya. La 
majoria dels marroquins tenen els fills aquí. En canvi, els subsaharians, bolivians i pakistanesos, segurament que per raons 
diferents, els tenen tots al país d’origen. La majoria té intenció de portar els seus fills.

o La vinculació amb el país d’origen és, lògicament, molt estreta. La gran majoria manté contacte periòdic amb els seus familiars 
que viuen en el país d’origen i més de la meitat dels entrevistats hi ha tornat alguna vegada o més; aquesta proporció
sobrepassa el 80% entre els que fa més de 5 anys que van emigrar.

o De fet, com és lògic, ells se senten del seu país d’origen, tot i que aspiren a que els seus fills ja se sentin (també) d’aquí.  
Òbviament, l’aspiració de la nacionalitat espanyola és funcional, vinculada a fer-los la vida més fàcil en l’entorn en el que han 
acabat vivint i treballant.

o Un entorn del qual es mostren majoritàriament satisfets: la ciutat, la gent i els serveis. I que junt amb la trajectòria personal i 
laboral propicia que es mostrin molt o bastant satisfets d’haver emigrat, i encara més d’haver vingut a Barcelona.

o Aquesta satisfacció, però, no treu que més del 30% dels immigrants entrevistats diu no, o dubta, al moment de contestar si 
tornaria a començar. És més, gairebé un 30% diu que el que li agradaria de cara al futur es tornar al seu país d’origen. 
Romanesos, pakistanesos i marroquins són els més predisposats a quedar-se a viure aquí.
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Perfil segons origen (I)

Pakistanesos (n=67)

Aquest col·lectiu destaca per venir per motius relacionats amb la feina i per tenir intenció de quedar-se a viure aquí. Altrament, 
des d’un punt de vista material aquest sembla un col·lectiu afavorit: són dels que més sovint tenen l’habitatge en propietat i els 
que diuen tenir uns ingressos més elevats. Una altra qüestió destacada és la freqüència amb que es casen entre ells.

Xinesos (n=47)

Són amb diferència els que més sovint venen amb una carta d’invitació i també els que diuen arreglar els seus papers més 
ràpidament. Pel que fa a la feina, destaquen per l’elevat nombre de entrevistats que treballen per compte propi.

També són els que menys interès demostren en obtenir la nacionalitat espanyola i els que menys sovint diuen tenir amics 
espanyols. Tampoc mostren gaire interès en aprendre català.

Finalment, senyalar que aquest és el col·lectiu que més reticència ha demostrat a respondre determinades preguntes del 
qüestionari.

Marroquins (n=62)

Són uns dels que porten més temps vivint aquí. Aquest fet pot explicar que siguin els que més sovint han tingut fills aquí i els que 
més han entrat al país amb un reagrupament familiar. Com en el cas dels pakistanesos, destaquen per voler quedar-se a viure 
aquí. Pel que fa a la feina, es tracta dels que menys sovint diuen estar treballant, en part per la baixa taxa d’ocupació entre les 
dones. 

Equatorians (n=139)

Es tracta del col·lectiu més nombrós i potser per això és tan habitual que ja tinguessin algun familiar aquí quan varen decidir 
venir. Són també dels que més sovint entren al país com a turistes.
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Peruans (n=77)

Aquest col·lectiu destaca per ser els que més sovint entren al país amb un contracte de treball. Es relacionen força amb la gent 
d’aquí.

Colombians (n=61)

Destaquen per la freqüència amb al que diuen tenir algun amic espanyol i per ser dels que més sovint diuen parlar català.

Argentins (n=67)

Els trets característics d’aquest col·lectiu són, en primer lloc, ser els que més sovint diuen haver emigrat per fer turisme, per 
aventura o per conèixer altres països. Altrament, tenen més relació amb espanyols que la mitjana, tenen amics espanyols i viuen 
sovint amb gent d’altres països i amb espanyols. Pel que fa a l’habitatge, són dels que paguen lloguers més alts i dels que viuen 
en pisos més grans.

Bolivians (n=40)

És el col·lectiu que sembla estar més a disgust amb la seva situació. Són els que fa menys que han arribat i varen decidir venir 
per qüestions econòmiques. Varen entrar al país com a turistes.  Destaquen per ser els que més sovint diuen que si poguessin 
tornar a començar no sortirien del seu país.

La precarietat de la seva situació queda reflectida en l’elevada presència de persones que no tenen permís de residència, que 
treballen sense permís i que viuen en una habitació llogada.

Perfil segons origen (I)
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Metodologia - Fitxa Tècnica 
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Tècnica d’investigació: Entrevista personal.

Univers de l’estudi: Immigrants residents a Barcelona que portin més 
de sis mesos a la ciutat i que tinguessin més de 15 anys en el moment 
d’arribar a la ciutat.

S’ha exclòs de l’estudi als immigrants procedents de la Unió Europea i 
d’altres països desenvolupats. Més concretament, del llistat de 
procedències facilitat pel Padró Municipal se n’ha exclòs les següents:

Àmbit d’estudi: Barcelona.

Núm. entrevistes: 889

Tipus de mostreig: Les entrevistes han estat fetes de manera 
proporcional segons el districte de residència i fixant quotes en funció
del sexe, edat i el país d’origen.

Els països d’origen que representen menys d’un 2% de la mostra han 
estat agrupats seguint les pautes amb que es presenten les 
estadístiques municipals.

El disseny de la mostra s’ha fet partint de les dades del Padró de la 
ciutat.

Error mostral: El marge d’error associat a 889 entrevistes és de 
±3,36% per un interval de confiança del 95% i p=q=0,5.

Dates del treball de camp: Les entrevistes han estat fetes entre els 
dies 7 de novembre i 22 de desembre de 2005.

Equip d’entrevistadors: Per a la realització de les entrevistes es va 
formar un equip d’entrevistadors de diferents nacionalitats que 
poguessin fer les entrevistes en l’idioma dels entrevistats. 
Concretament s’ha comptat amb cinc espanyols, quatre xilens, dos 
argentins, dos peruans, un brasiler, un camerunès, un xinès, un 
colombià, un marroquí, un portuguès, un romanès, un veneçolà i un 
pakistanès. 

Distribució de les entrevistes per districtes i quotes segons sexe, 
edat i origen

Districte Entrevistes Nacionalitat Entrevistes
D1 174 Romanesa 16
D2 139 Altres Europa Cent. 38
D3 153 Pakistanesa 67
D4 14 Xinesa 46
D5 31 Resta Àsia Central 21
D6 63 Filipina 27
D7 69 Altres Asia Central 4
D8 89 Marroquina 62
D9 60 Altres Africa del Nord - Magrib 9
D10 97 Africa Subsahar 15
Total 889 Africa Cent. i Meri. 3

Dominicana 38
Sexe Entrevistes Mexicana 27
Homes 468 Altres Amèrica Central 27
Dones 421 Equatoriana 139
Total 889 Peruana 77

Colombiana 61
Edat Entrevistes Argentina 67
< 25 140 Boliviana 40
25 a 34 404 Xilena 35
35 a 44 234 Brasilera 29
45 a 54 88 Altres Amèrica del Sud 36
55 a 64 18 Orient Mitjà 5
65 i més 5 Total 889
Total 889

ITALIANA ISRAELIANA ISLANDESA
FRANCESA COREANA SUR NOVA ZELANDESA
ALEMANYA DANESA PAIS NO REL DIP
BRITANICA CANADENCA ESLOVENA
ESTATUNITENCA GREGA ESTONIANA
PORTUGUESA SERBIA MONTENEGRO APATRIDA
JAPONESA FINLANDESA LUXEMBURGUESA
HOLANDESA AUSTRALIANA XIPRIOTA
POLONESA ANDORRANA MAURICI
BELGA TXECA MALTESA
SUECA NORUEGA SAN MARINESA
SUISSA HONGARESA LIECHTENSTEINES
IRLANDESA ESLOVACA MONEGASCA
AUSTRIACA LITUANA

Fitxa Tècnica - Metodologia
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Localització dels entrevistats: Les entrevistes han estat fetes a la via 
pública i als domicilis dels entrevistats. La següent taula mostra en 
detall on s’han fet les entrevistes :

Captació: Un dels objectius d’aquest estudi era explorar la viabilitat 
d’un panel d’immigrants que permeti l’anàlisi de com evoluciona la 
immigració en conjunt i també centrant-se en casos particulars.

En aquest sentit l’estudi ha complert el seu objectiu, 717 entrevistats 
(80,7%) s’ha mostrat predisposat a formar part d’un panel d’immigrants

Lloc Núm. %
Carrer 365 41,1%
Domicili 162 18,2%
Consolat 75 8,4%
Delegació del govern 61 6,9%
Locutori 50 5,6%
Associació 11 1,2%
Oficina de l'Ajuntament 3 0,3%
Altres 162 18,2%
Total 889 100,0%

 Entrevistes Captació % capt.
Equatorià 139 119 85,6%
Peruà 77 63 81,8%
Pakistanès 67 53 79,1%
Argentí 67 54 80,6%
Marroquí 62 52 83,9%
Colombià 61 47 77,0%
Xinès 46 29 63,0%
Bolivià 40 34 85,0%
Resta d'Europa 38 28 73,7%
Dominicana 38 28 73,7%
Resta d'Amèrica del Sud 36 33 91,7%
Xilè 35 32 91,4%
Brasiler 29 23 79,3%
Filipina 27 20 74,1%
Mexicana 27 23 85,2%
Resta d'Amèrica central 27 22 81,5%
Resta Àsia Central 21 13 61,9%
Romanesa 16 16 100,0%
Països Àfrica subsahariana 15 13 86,7%
Resta Àfrica del Nord i Magrib 9 6 66,7%
Orient Mitjà 5 3 60,0%
Resta Sudest asiàtic 4 3 75,0%
Països Àfrica central i meridional 3 3 100,0%
Total 889 717 80,7%

Immigrants entrevistats i immigrants disposats a formar part 
d’un panel d’immigrants

Fitxa Tècnica - Metodologia
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• Altrament, en molts casos els possibles participants no tenen 
molt clar on viuen. Confonen les ciutats de l’Àrea Metropolitana 
amb Barcelona (p.e. L’Hospitalet o Cornellà).

• Determinats col·lectius com els romanesos i els procedents de 
l’Europa de l’Est en general han estat molt difícils de localitzar.

• Els xinesos han resultat ser un col·lectiu especialment reticent a 
contestar dades personals o relatives a la seva situació legal.

• Alguns consolats han posat dificultats a l’hora de captar 
participants en les seves proximitats (p.e. el consolat de 
Filipines).

A partir del seguiment que s’ha fet del procés de recollida d’informació i 
de les observacions fetes per l’equip que l’ha dut a terme s’ha elaborat 
aquest llistat d’incidències:

• Globalment la recollida d’informació ha funcionat correctament. 
En tot cas, s’observa que els participants es mostren reticents a 
l’hora de contestar algunes de les preguntes (per exemple la 
seva situació legal i si tenen o no contracte de treball).

• Ha estat dificultós trobar participants entre la gent gran. En 
general es tracta de gent que ja porta molts anys a Barcelona i 
sovint han obtingut la nacionalitat espanyola.

• De les pautes que calia seguir al seleccionar els participants la 
del districte de residència ha estat la que ha portat més 
dificultats. Concretament, ha estat molt més fàcil trobar 
residents a districtes com ara Ciutat Vella i Gràcia que no 
residents a altres districtes com ara Sarrià – Sant Gervasi o Les 
Corts. 

Incidències del treball de camp
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