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En l’últim any, com creu que ha evolucionat (...) 

* Gràfics comparatius darrera legislatura 
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Quines 3 coses li agradaria que canviessin o milloressin a (...) 

(Resposta espontània i múltiple) 
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Quines 3 coses li agradaria que canviessin o milloressin a (...); (Resposta espontània i múltiple) 

Principals demandes espontànies als Ajuntaments, segons tipologia de la grandària de la població: 

Fins a 500 habitants Entre 501 i 1.000 habitants Entre 1.001 i 3.000 habitants Entre 3.001 i 5.000 habitants 
Entre 5.001 i 10.000 

habitants 

-Més equipaments d'oci, 

esportius i culturals 

-Més freqüència i millores en 

transports públics (i amb 

menys preu) 

-Millor gestió dels recursos 

públics, més transparència 

dels polítics 

-Atracció de més població 

resident al poble 

-Creació de llocs de treball i 

impuls a l'activitat econòmica i 

industrial 

-Més suport al comerç local 

-Neteja de carrers, 

clavegueres, contenidors i 

l'entorn 

-Millora de camins i carreteres 

de l'entorn; accessos a la 

localitat 

-Tenir cura dels centres 

històrics i dels barris perifèrics 

-Millorar la mobilitat, regular la 

circulació, reduir el trànsit 

-Arreglar carrers, voreres i 

il·luminació 

-Neteja de carrers, 

clavegueres, contenidors i 

l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i 

il·luminació 

-Atracció de més població 

resident al poble 

-Més suport al comerç local 

-Creació de llocs de treball i 

impuls a l'activitat econòmica i 

industrial 

-Més equipaments d'oci, 

esportius i culturals 

-Més freqüència i millores en 

transports públics (i amb 

menys preu) 

-Més equipaments d'oci, 

esportius i culturals 

-Més serveis per la gent gran 

-Tenir cura dels centres 

històrics i dels barris perifèrics 

-Més civisme ciutadà 

-TOT BÉ 

-Millors serveis de sanitat 

 

 

-Neteja de carrers, 

clavegueres, contenidors i 

l'entorn 

-Seguretat ciutadana 

-Arreglar carrers, voreres i 

il·luminació 

-Polítics més propers als 

ciutadans 

-Més equipaments d'oci, 

esportius i culturals 

-Més zones verdes, parcs i 

jardins 

-Tenir cura dels centres 

històrics i dels barris perifèrics 

-Més civisme ciutadà 

-Millorar els serveis i les 

prestacions socials 

(en general) 

-Atracció de més població 

resident al poble 

-Millorar la mobilitat, regular la 

circulació, reduir el trànsit 

-TOT BÉ 

-Millorar la senyal d'Internet 

-Millors serveis de sanitat 

-Neteja de carrers, 

clavegueres, contenidors i 

l'entorn 

-Menys soroll i contaminació 

-Millor convivència entre veïns 

-Arreglar carrers, voreres i 

il·luminació 

-Més freqüència i millores en 

transports públics (i amb 

menys preu) 

-Més zones verdes, parcs i 

jardins 

-Tenir cura dels centres 

històrics i dels barris perifèrics 

-Més equipaments d'oci, 

esportius i culturals 

-Seguretat ciutadana 

-Millora de camins i carreteres 

de l'entorn; accessos a la 

localitat 

 

-Neteja de carrers, 

clavegueres, contenidors i 

l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i 

il·luminació 

-Millorar la mobilitat, regular la 

circulació, reduir el trànsit 

-Creació de llocs de treball i 

impuls a l'activitat econòmica i 

industrial 

-Més equipaments d'oci, 

esportius i culturals 

-Més civisme ciutadà 

-Tenir cura dels centres 

històrics i dels barris perifèrics 

-Millorar els serveis i les 

prestacions socials 

(en general) 

-Seguretat ciutadana 

-Més zones verdes, parcs i 

jardins 

-Més suport al comerç local 

-TOT BÉ 

-Més freqüència i millores en 

transports públics (i amb 

menys preu) 

I.2. Principals demandes municipals (espontània) 
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Quines 3 coses li agradaria que canviessin o milloressin a (...); (Resposta espontània i múltiple) 

Principals demandes espontànies als Ajuntaments, segons tipologia de la grandària de la població: 

Entre 10.001 i 20.000 habitants Entre 20.001 i 50.000 habitants Entre 50.001 i 100.000 habitants Entre 100.001 i 500.000 habitants 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Més suport al comerç local 

-Seguretat ciutadana 

-Millor gestió dels recursos públics, més 

transparència dels polítics 

-Més civisme ciutadà 

-Creació de llocs de treball i impuls a 

l'activitat econòmica i industrial 

-Més carrers i zones per vianants 

-TOT BÉ 

-Polítics més propers als ciutadans 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Millora de camins i carreteres de 

l'entorn; accessos a la localitat 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Seguretat ciutadana 

-Més civisme ciutadà 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Més carrers i zones per vianants 

-Més places de pàrking gratuïtes 

-Més suport al comerç local 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-TOT BÉ 

-Creació de llocs de treball i impuls a 

l'activitat econòmica i industrial 

-Millors serveis de sanitat 

-Millora de camins i carreteres de 

l'entorn; accessos a la localitat 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Seguretat ciutadana 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Més places de pàrking gratuïtes 

-Més suport al comerç local 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Més civisme ciutadà 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Acabar les obres públiques dins els 

terminis previstos 

-Millors serveis de sanitat 

-Millors serveis d’educació i llar d’infants 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Millorar els serveis i les prestacions 

socials (en general) 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Seguretat ciutadana 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Polítics més propers als ciutadans 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Més civisme ciutadà 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Acabar les obres públiques dins els 

terminis previstos 

-Millors serveis de sanitat 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Més places de pàrking gratuïtes 

-Més carrers i zones per vianants 

-Millors serveis d’educació i llar d’infants 

-Creació de llocs de treball i impuls a 

l'activitat econòmica i industrial 

 

 

I.2. Principals demandes municipals (espontània) 
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Quines 3 coses li agradaria que canviessin o milloressin a (...); (Resposta espontània i múltiple) 

Principals demandes espontànies als Ajuntaments, segons grups d’edat: 

Entre 18 i 24 anys Entre 25 i 44 anys Entre 45 i 64 anys 65 o més anys 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Seguretat ciutadana 

-Acabar les obres públiques dins els 

terminis previstos 

-Polítics més propers als ciutadans 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Més civisme ciutadà 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Més places de pàrking gratuïtes 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Més espais per circular amb bicicleta 

-Millors serveis d’educació i llar d’infants 

-Millora de camins i carreteres de 

l'entorn; accessos a la localitat 

-Millors serveis de sanitat 

-Millorar la senyalització 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Seguretat ciutadana 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Polítics més propers als ciutadans 

-Més civisme ciutadà 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Creació de llocs de treball i impuls a 

l'activitat econòmica i industrial 

-Més carrers i zones per vianants 

-Millors serveis de sanitat 

-Més suport al comerç local 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Millor gestió dels recursos públics, més 

transparència dels polítics 

-Més places de pàrking gratuïtes 

-TOT BÉ 

-Millors serveis d’educació i llar d’infants 

-Millora de camins i carreteres de 

l'entorn; accessos a la localitat 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Seguretat ciutadana 

-Millorar la mobilitat, regular la circulació, 

reduir el trànsit 

-Més civisme ciutadà 

-Més places de pàrking gratuïtes 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Creació de llocs de treball i impuls a 

l'activitat econòmica i industrial 

-Més suport al comerç local 

-Menys soroll i contaminació 

-TOT BÉ 

-Acabar les obres públiques dins els 

terminis previstos 

-Millor convivència entre veïns 

-Polítics més propers als ciutadans 

-Neteja de carrers, clavegueres, 

contenidors i l'entorn 

-Arreglar carrers, voreres i il·luminació 

-Seguretat ciutadana 

-Més suport al comerç local 

-Més zones verdes, parcs i jardins 

-Més civisme ciutadà 

-Millorar la mobilitat, regular la 

circulació, reduir el trànsit 

-Més carrers i zones per vianants 

-Tenir cura dels centres històrics i dels 

barris perifèrics 

-Més freqüència i millores en transports 

públics (i amb menys preu) 

-Més places de pàrking gratuïtes 

-Més equipaments d'oci, esportius i 

culturals 

-Millors serveis de sanitat 

-Més serveis per la gent gran 

-Polítics més propers als ciutadans 

-Millors serveis d’educació i llar 

d’infants 

-TOT BÉ 

I.2. Principals demandes municipals (espontània) 
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I.3. Principals problemàtiques del seu municipi (suggerida) 

TOTAL CATALUNYA (sense Barcelona capital) 
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I.3. Principals problemàtiques del seu municipi (suggerida) 

POBLACIONS DE FINS A 500 HABITANTS 
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I.3. Principals problemàtiques del seu municipi (suggerida) 

POBLACIONS ENTRE 500 i 1.000 HABITANTS 
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I.3. Principals problemàtiques del seu municipi (suggerida) 

POBLACIONS ENTRE 1.001 i 3.000 HABITANTS 
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I.3. Principals problemàtiques del seu municipi (suggerida) 

POBLACIONS ENTRE 3.001 i 5.000 HABITANTS 
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I.3. Principals problemàtiques del seu municipi (suggerida) 

POBLACIONS ENTRE 5.001 i 10.000 HABITANTS 
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I.3. Principals problemàtiques del seu municipi (suggerida) 

POBLACIONS ENTRE 10.001 i 20.000 HABITANTS 
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I.3. Principals problemàtiques del seu municipi (suggerida) 

POBLACIONS ENTRE 20.001 i 50.000 HABITANTS 
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I.3. Principals problemàtiques del seu municipi (suggerida) 

POBLACIONS ENTRE 50.001 i 100.000 HABITANTS 
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I.3. Principals problemàtiques del seu municipi (suggerida) 

POBLACIONS ENTRE 100.001 i 500.000 HABITANTS 
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Entre 18 i 24 anys Entre 25 i 44 anys Entre 45 i 64 anys 65 o més anys 

-Netedat dels carrers (8.64) 

-Ús eficient dels recursos públics (8.59) 

-Mesures per afavorir la creació de llocs 

de treball (8.56) 

-Disposar d’habitatges a preus 

assequibles per a joves (8.33) 

-Serveis per la gent gran (8.30) 

-Equipaments educatius (8.27) 

-Asfaltat i enllumenat públic (8.03) 

-Disponibilitat i manteniment de parcs i 

zones verdes  (7.77) 

-Seguretat ciutadana (7.73) 

-Resoldre problemes associats a la 

immigració (7.70) 

-Equipaments i serveis per a joves (7.68) 

-Funcionament dels serveis sanitaris 

(7.64) 

-Ajudes al comerç local (7.29) 

-Evitar que la gent marxi a viure a altres 

ciutats (7.17) 

-Tenir cura de la platja i del passeig 

marítim, o bé, tenir cura dels camins 

rurals (7.16) 

-Estat de conservació del centre històric 

(7.12) 

-Mesures per afavorir la creació de llocs 

de treball (8.71) 

-Seguretat ciutadana (8.57) 

-Funcionament dels serveis sanitaris 

(8.56) 

-Serveis per la gent gran (8.54) 

-Netedat dels carrers (8.49) 

-Disposar d’habitatges a preus 

assequibles per a joves (8.44) 

-Ús eficient dels recursos públics (8.24) 

-Equipaments educatius (8.24) 

-Asfaltat i enllumenat públic (8.06) 

-Disponibilitat i manteniment de parcs i 

zones verdes  (8.05) 

-Ajudes al comerç local (7.90) 

-Equipaments i serveis per a joves (7.79) 

-Estat de conservació del centre històric 

(7.71) 

-Promoció econòmica i atracció 

d’inversions per la ciutat (7.70) 

-Tenir cura de la platja i del passeig 

marítim, o bé, tenir cura dels camins 

rurals (7.55) 

-Resoldre problemes associats a la 

immigració (7.52) 

-Mesures per afavorir la creació de llocs 

de treball (8.65) 

-Funcionament dels serveis sanitaris 

(8.56) 

-Serveis per la gent gran (8.41) 

-Disposar d’habitatges a preus 

assequibles per a joves (8.25) 

-Seguretat ciutadana (8.19) 

-Ús eficient dels recursos públics (8.13) 

-Equipaments educatius (8.06) 

-Netedat dels carrers (8.03) 

-Asfaltat i enllumenat públic (7.84) 

-Equipaments i serveis per a joves (7.75) 

-Disponibilitat i manteniment de parcs i 

zones verdes  (7.72) 

-Ajudes al comerç local (7.47) 

-Promoció econòmica i atracció 

d’inversions per la ciutat (7.43) 

-Les comunicacions amb les poblacions 

de l’entorn (7.43) 

-Tenir cura de la platja i del passeig 

marítim, o bé, tenir cura dels camins 

rurals (7.41) 

-Evitar que la gent marxi a viure a altres 

ciutats (7.40) 
 

-Seguretat ciutadana (8.54) 

-Funcionament dels serveis sanitaris 

(8.52) 

-Serveis per la gent gran (8.32) 

-Mesures per afavorir la creació de llocs 

de treball (8.20) 

-Netedat dels carrers (8.13) 

-Disposar d’habitatges a preus 

assequibles per a joves (8.00) 

-Ús eficient dels recursos públics (7.94) 

-Disponibilitat i manteniment de parcs i 

zones verdes  (7.91) 

-Equipaments educatius (7.69) 

-Promoció econòmica i atracció 

d’inversions per la ciutat (7.65) 

-El sevei d’autobusos urbans (7.58) 

-Evitar que la gent marxi a viure a altres 

ciutats (7.49) 

-Les comunicacions amb les poblacions 

de l’entorn (7.47) 

-Ajudes al comerç local (7.40) 

I.3. Principals problemàtiques del seu municipi 

Segons la seva opinió, quins són els principals problemes que té actualment (...) i que segons vostè haurien de ser 

prioritaris per l’Ajuntament 

(Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 



24 
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II.1. Valoració de la tasca del govern municipal 

25 

Com valora la tasca del govern municipal en l’últim any?; (Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 
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Com valora la tasca del govern municipal en l’últim any?; (Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 
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II.1. Valoració de la tasca del govern municipal 

27 

Com valora la tasca del govern municipal en l’últim any?; (Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 
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II.2. Grau de confiança amb el seu Ajuntament 

28 

Quin grau de confiança té amb el seu Ajuntament? 
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II.2. Grau de confiança amb el seu Ajuntament 

Quin grau de confiança té amb el seu Ajuntament? 
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II.2. Grau de confiança amb el seu Ajuntament 

Quin grau de confiança té amb el seu Ajuntament? 



31 
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III.1. Impostos i sostenibilitat de les actuals prestacions de 
l’Estat del Benestar 

32 

Creu que amb els impostos que paguem són sostenibles les actuals prestacions de l’estat del benestar 

(sanitat, educació, serveis socials i construcció d’infraestructures)? 
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III.1. Impostos i sostenibilitat de les actuals prestacions de 
l’Estat del Benestar 

Creu que amb els impostos que paguem són sostenibles les actuals prestacions de l’estat del benestar 

(sanitat, educació, serveis socials i construcció d’infraestructures)? 
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III.1. Impostos i sostenibilitat de les actuals prestacions de 
l’Estat del Benestar 

Creu que amb els impostos que paguem són sostenibles les actuals prestacions de l’estat del benestar 

(sanitat, educació, serveis socials i construcció d’infraestructures)? 
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III.2. Copagament o eliminació de serveis per mantenir l’actual 
Estat del Benestar 

35 

En termes generals, per fer possible la sostenibilitat de les prestacions de l’Estat del Benestar (sanitat, 

educació, serveis socials i construcció d’infraestructures) ¿vostè què prefereix? 
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III.2. Copagament o eliminació de serveis per mantenir l’actual 
Estat del Benestar 

En termes generals, per fer possible la sostenibilitat de les prestacions de l’Estat del Benestar (sanitat, 

educació, serveis socials i construcció d’infraestructures) ¿vostè què prefereix? 
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III.2. Copagament o eliminació de serveis per mantenir l’actual 
Estat del Benestar 

En termes generals, per fer possible la sostenibilitat de les prestacions de l’Estat del Benestar (sanitat, 

educació, serveis socials i construcció d’infraestructures) ¿vostè què prefereix? 



Març 2019 

III.3. Col·laboració entre el sector públic i el privat per oferir 
serveis públics 

38 

“En els darrers anys algunes Administracions han preferit que tots els serveis públics siguin prestats 

directament per funcionaris i no per empreses col·laboradores de l’Administració, ¿en un futur, quina 

d’aquestes dues frases creu que ha de ser la línia a seguir? (...)” 
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III.3. Col·laboració entre el sector públic i el privat per oferir 
serveis públics 

“En els darrers anys algunes Administracions han preferit que tots els serveis públics siguin prestats 

directament per funcionaris i no per empreses col·laboradores de l’Administració, ¿en un futur, quina 

d’aquestes dues frases creu que ha de ser la línia a seguir? (...)” 
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III.3. Col·laboració entre el sector públic i el privat per oferir 
serveis públics 

“En els darrers anys algunes Administracions han preferit que tots els serveis públics siguin prestats 

directament per funcionaris i no per empreses col·laboradores de l’Administració, ¿en un futur, quina 

d’aquestes dues frases creu que ha de ser la línia a seguir? (...)” 



41 
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IV.1. Grau de coneixement de l’alcalde/essa del municipi 

42 

Sap vostè qui és l’alcalde/essa de (...)? 
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Sap vostè qui és l’alcalde/essa de (...)? (valors afirmatius en el gràfic) 

IV.1. Grau de coneixement de l’alcalde/essa del municipi 
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Sap vostè qui és l’alcalde/essa de (...)? (valors afirmatius en el gràfic) 

IV.1. Grau de coneixement de l’alcalde/essa del municipi 
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IV.2. Grau de confiança que li desperta el seu alcalde/essa 

45 

Quin grau de confiança li desperta a vostè l’actual alcalde/essa de (...)? 
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Quin grau de confiança li desperta a vostè l’actual alcalde/essa de (...)? 

IV.2. Grau de confiança que li desperta el seu alcalde/essa 
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Quin grau de confiança li desperta a vostè l’actual alcalde/essa de (...)? 

IV.2. Grau de confiança que li desperta el seu alcalde/essa 



Març 2019 

IV.2.1. Motius per les valoracions positives de l’alcalde/essa 

48 

Per què té aquesta opinió positiva sobre l’alcalde/essa de (...)? 

(Resposta espontània i múltiple; Base: 51,7% que tenen una opinió positiva sobre l’alcalde/essa) 
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Per què té aquesta opinió positiva sobre l’alcalde/essa de (...)? 

(Resposta espontània i múltiple; Base: 51,7% que tenen una opinió positiva sobre l’alcalde/essa) 

Fins a 500 habitants 

(Base: 88,24%) 

Entre 501 i 1.000 habitants 

(Base: 63,64%) 

Entre 1.001 i 3.000 habitants 

(Base: 60,61%) 

Entre 3.001 i 5.000 habitants 

(Base: 67,35%) 

Entre 5.001 i 10.000 

habitants 

(Base: 67,72%) 

-Governa bé, resol els 

problemes i la població ha 

millorat. 

-Bon manteniment dels 

serveis i infraestructures de 

la població. 

-Identificació ideològica. 

-Coneixença personal. 

-Persona accessible, 

propera al ciutadà, mostra 

interès. 

-Compleix amb el que ha 

promès. 

-Té projectes, ganes de fer 

coses, empenta. 

-Treballador/a i honest/a. 

-Bona gestió econòmica i 

bona planificació de les 

necessitats a resoldre. 

 

- Persona accessible, 

propera al ciutadà, mostra 

interès. 

- Governa bé, resol els 

problemes i la població ha 

millorat, 

- Coneixença personal. 

- Bon manteniment dels 

serveis i infraestructures de 

la població. 

- Té projectes, ganes de fer 

coses, empenta. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Bona gestió econòmica i 

bona planificació de les 

necessitats a resoldre. 

- Compleix amb el que ha 

promès 

- Fa el que pot amb els 

recursos de que disposa.. 

- Identificació ideològica 

 

 

- Governa bé, resol els 

problemes i la població ha 

millorat. 

- Persona accessible, 

propera al ciutadà, mostra 

interès. 

- Coneixença personal. 

- Bon manteniment dels 

serveis i infraestructures de 

la població. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Té projectes, ganes de fer 

coses, empenta. 

- Compleix amb el que ha 

promès. 

- Bona gestió econòmica i 

bona planificació de les 

necessitats a resoldre. 

- Governa bé, resol els 

problemes i la població ha 

millorat. 

- Fa el que pot amb els 

recursos de que disposa. 

- Persona accessible, 

propera al ciutadà, mostra 

interès. 

- Coneixença personal. 

- Bon manteniment dels 

serveis i infraestructures de 

la població. 

- Té projectes, ganes de fer 

coses, empenta. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Compleix amb el que ha 

promès. 

- Bona gestió econòmica i 

bona planificació de les 

necessitats a resoldre. 

- Governa bé, resol els 

problemes i la població ha 

millorat. 

- Persona accessible, 

propera al ciutadà, mostra 

interès. 

- Coneixença personal. 

- Bon manteniment dels 

serveis i infraestructures de 

la població. 

- Té projectes, ganes de fer 

coses, empenta. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Bona gestió econòmica i 

bona planificació de les 

necessitats a resoldre. 

- Compleix amb el que ha 

promès. 

- Fa el que pot amb els 

recursos de que disposa. 

Identificació ideològica. 

IV.2.1. Motius per les valoracions positives de l’alcalde/essa 



Març 2019 50 

Per què té aquesta opinió positiva sobre l’alcalde/essa de (...)? 

(Resposta espontània i múltiple; Base: 51,7% que tenen una opinió positiva sobre l’alcalde/essa) 

Entre 10.001 i 20.000 habitants 

(Base: 60,03%) 

Entre 20.001 i 50.000 habitants 

(Base:36,33%) 

Entre 50.001 i 100.000 habitants 

(Base: 56,47%) 

Entre 100.001 i 500.000 habitants 

(Base: 42,20%) 

- Governa bé, resol els problemes i 

la població ha millorat. 

- Persona accessible, propera al 

ciutadà, mostra interès. 

- Coneixença personal. 

- Té projectes, ganes de fer coses, 

empenta. 

- Bon manteniment dels serveis i 

infraestructures de la població. 

- Compleix amb el que ha promès. 

Treballador/a i honest/a. 

- Bona gestió econòmica i bona 

planificació de les necessitats a 

resoldre. 

- Fa el que pot amb els recursos de 

que disposa. 

- Identificació ideològica. 

- Governa bé, resol els problemes i 

la població ha millorat. 

- Persona accessible, propera al 

ciutadà, mostra interès. 

- Coneixença personal. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Té projectes, ganes de fer coses, 

empenta. 

- Bon manteniment dels serveis i 

infraestructures de la  

població. 

- Fa el que pot amb els recursos de 

que disposa. 

- Bona gestió econòmica i bona 

planificació de les necessitats a 

resoldre. 

- Identificació ideològica. 

- Governa bé, resol els problemes i 

la població ha millorat. 

- Bon manteniment dels serveis i 

infraestructures de la població. 

- Persona accessible, propera al 

ciutadà, mostra  

interès. 

- Coneixença personal. 

- Té projectes, ganes de fer coses, 

empenta. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Bona gestió econòmica i bona 

planificació de les necessitats a 

resoldre. 

- Identificació ideològica. 

- Governa bé, resol els problemes i 

la població ha millorat. 

- Persona accessible, propera al 

ciutadà, mostra  

interès. 

- Coneixença personal. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Té projectes, ganes de fer coses, 

empenta. 

- Identificació ideològica. 

- Bon manteniment dels serveis i 

infraestructures de la població. 

- Bona gestió econòmica i bona 

planificació de les necessitats a 

resoldre. 

- Fa el que pot amb els recursos de 

que disposa. 

IV.2.1. Motius per les valoracions positives de l’alcalde/essa 
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Per què té aquesta opinió positiva sobre l’alcalde/essa de (...)? 

(Resposta espontània i múltiple; Base: 51,7% que tenen una opinió positiva sobre l’alcalde/essa) 

Entre 18 i 24 anys 

(Base: 62,86%) 

Entre 25 i 44 anys 

(Base: 46,22%) 

Entre 45 i 64 anys 

(Base: 55,51%) 

65 o més anys 

(Base: 49,02%) 

- Governa bé, resol els problemes i 

la població ha millorat. 

- Persona accessible, propera al 

ciutadà, mostra interès. 

- Coneixença personal. 

- Té projectes, ganes de fer coses, 

empenta. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Bon manteniment dels serveis i 

infraestructures de la població. 

- Bona gestió econòmica i bona 

planificació de les necessitats a 

resoldre. 

- Identificació ideològica. 

- Compleix amb el que ha promès. 

- Governa bé, resol els problemes i 

la població ha millorat. 

- Coneixença personal. 

- Persona accessible, propera al 

ciutadà, mostra interès. 

- Bon manteniment dels serveis i 

infraestructures de la població. 

- Té projectes, ganes de fer coses, 

empenta. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Identificació ideològica. 

- Compleix amb el que ha promès. 

- Bona gestió econòmica i bona 

planificació de les necessitats a 

resoldre. 

- Fa el que pot amb els recursos de 

que disposa. 

- Governa bé, resol els problemes i 

la població ha millorat. 

- Persona accessible, propera al 

ciutadà, mostra interès. 

- Coneixença personal. 

- Bon manteniment dels serveis i 

infraestructures de la població. 

- Fa el que pot amb els recursos de 

que disposa. 

- Té projectes, ganes de fer coses, 

empenta. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Identificació ideològica. 

- Bona gestió econòmica i bona 

planificació de les necessitats a 

resoldre. 

- Compleix amb el que ha promès. 

- Governa bé, resol els problemes i 

la població ha millorat. 

- Persona accessible, propera al 

ciutadà, mostra interès. 

- Coneixença personal. 

- Bon manteniment dels serveis i 

infraestructures de la població. 

- Treballador/a i honest/a. 

- Té projectes, ganes de fer coses, 

empenta. 

- Identificació ideològica. 

- Bona gestió econòmica i bona 

planificació de les necessitats a 

resoldre. 

- Fa el que pot amb els recursos de 

que disposa. 

- Compleix amb el que ha promès. 

IV.2.1. Motius per les valoracions positives de l’alcalde/essa 
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IV.2.2. Motius per les valoracions negatives de l’alcalde/essa 

52 

Per què té aquesta opinió negativa i/o regular sobre l’alcalde/essa de (...)? 

(Resposta espontània i múltiple; Base: 30,2% que tenen una opinió negativa sobre l’alcalde/essa) 
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Per què té aquesta opinió negativa i/o regular sobre l’alcalde/essa de (...)? 

(Resposta espontània i múltiple; Base: 30,2% que tenen una opinió negativa sobre l’alcalde/essa) 

Fins a 500 habitants 

(Base: 2,88%) 

Entre 501 i 1.000 habitants 

(Base: 22,73%) 

Entre 1.001 i 3.000 habitants 

(Base: 27,27%) 

Entre 3.001 i 5.000 habitants 

(Base: 8,16%) 

Entre 5.001 i 10.000 

habitants 

(Base: 14,96%) 

- No és proper/a a la gent, 

no escolta el ciutadà. 

- Desatén el funcionament 

ordinari de la població 

(neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- No el/la coneix. 

- No compleix el que va 

prometre. 

- Inacció, no fa res, no es 

noten millores. 

- Rebuig a la seva ideologia. 

- No té carisma, no és un/a 

líder. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- Desatén el funcionament 

ordinari de la població 

(neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- Desatén sectors de la 

població (els joves, la gent 

d'un barri, etc). 

- Inacció, no fa res, no es 

noten millores. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- Rebuig a la seva ideologia 

- No és proper/a a la gent, 

no escolta el ciutadà. 

- No el/la coneix. 

- No confia ara en cap 

polític. 

- Desatén el funcionament 

ordinari de la població 

(neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- No confia ara en cap 

polític. 

- No compleix el que va 

prometre. 

- Desatén sectors de la 

població (els joves, la gent 

d'un barri, etc). 

- Inacció, no fa res, no es 

noten millores. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- No és proper/a a la gent, 

no escolta el ciutadà. 

- No té carisma, no és un/a 

líder. 

- No fa res per dinamitzar 

l'economia local. 

- No el/la coneix. 

- Inacció, no fa res, no es 

noten millores. 

- Desatén el funcionament 

ordinari de la població 

(neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- No és proper/a a la gent, 

no escolta el ciutadà. 

- Increment de la 

inseguretat ciutadana. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- Desatén sectors de la 

població (els joves, la gent 

d'un barri, etc). 

- Rebuig a la seva ideologia. 

- No compleix el que va 

prometre. 

- No confia ara en cap 

polític. 

- No el/la coneix. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- Rebuig a la seva ideologia 

- No és proper/a a la gent, 

no escolta el ciutadà. 

- No confia ara en cap 

polític. 

- No compleix el que va 

prometre. 

- Desatén el funcionament 

ordinari de la població 

(neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- Inversions mal 

planificades i no les 

realment importants 

- Inacció, no fa res, no es 

noten millores. 

- No el/la coneix. 

IV.2.2. Motius per les valoracions negatives de l’alcalde/essa 
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Entre 10.001 i 20.000 habitants 

(Base: 26,06%) 

Entre 20.001 i 50.000 habitants 

(Base: 33,98%) 

Entre 50.001 i 100.000 habitants 

(Base: 20,00%) 

Entre 100.001 i 500.000 habitants 

(Base: 46,48%) 

- No és proper/a a la gent, no 

escolta el ciutadà. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- Inacció, no fa res, no es noten 

millores. 

- Rebuig a la seva ideología. 

- Desatén el funcionament ordinari 

de la població (neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- Desatén sectors de la població (els 

joves, la gent d'un barri, etc). 

- No el/la coneix. 

- No compleix el que va prometre. 

- No confia ara en cap polític. 

- Massa independentista, llaços 

grocs i simbologia independentista. 

- No té carisma, no és un/a líder. 

- Inacció, no fa res, no es noten 

millores. 

- No compleix el que va prometre. 

- Desatén el funcionament ordinari 

de la població (neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- No és proper/a a la gent, no 

escolta el ciutadà. 

- Desatén sectors de la població (els 

joves, la gent d'un barri, etc). 

- Casos de corrupción. 

- Massa independentista, llaços 

grocs i simbologia independentista. 

- Inversions mal planificades i no 

les realment importants. 

- No té carisma, no és un/a líder. 

- Rebuig a la seva ideología. 

- No el/la coneix. 

- No confia ara en cap polític. 

- Inacció, no fa res, no es noten 

millores. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- No és proper/a a la gent, no 

escolta el ciutadà. 

- Increment de la inseguretat 

ciutadana. 

- No compleix el que va prometre. 

- No el/la coneix. 

- Rebuig a la seva ideologia. 

- Inversions mal planificades i no 

les realment importants. 

- No confia ara en cap polític. 

- Per la política de "retallades" en 

temes socials. 

- Massa independentista, llaços 

grocs i simbologia independentista. 

- No fa res per dinamitzar 

l'economia local. 

- Inacció, no fa res, no es noten 

millores. 

- Desatén el funcionament ordinari 

de la població (neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- Rebuig a la seva ideologia. 

- Desatén sectors de la població (els 

joves, la gent d'un barri, etc). 

- No confia ara en cap polític. 

- No és proper/a a la gent, no 

escolta el ciutadà. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- Massa independentista, llaços 

grocs i simbologia independentista. 

- No el/la coneix. 

- Increment de la inseguretat 

ciutadana. 

- No compleix el que va prometre. 

- Per la política de "retallades" en 

temes socials. 

Per què té aquesta opinió negativa i/o regular sobre l’alcalde/essa de (...)? 

(Resposta espontània i múltiple; Base: 30,2% que tenen una opinió negativa sobre l’alcalde/essa) 

IV.2.2. Motius per les valoracions negatives de l’alcalde/essa 
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Entre 18 i 24 anys 

(Base: 26,67%) 

Entre 25 i 44 anys 

(Base: 38,67%) 

Entre 45 i 56 anys 

(Base: 26,43%) 

65 o més anys 

(Base: 22,55%) 

- Desatén el funcionament ordinari 

de la població (neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- Rebuig a la seva ideologia. 

- Inacció, no fa res, no es noten 

millores. 

- Massa independentista, llaços 

grocs i simbologia independentista. 

- No confia ara en cap polític. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- No compleix el que va prometre. 

- No és proper/a a la gent, no 

escolta el ciutadà. 

- Desatén sectors de la població (els 

joves, la gent d'un barri, etc). 

- Increment de la inseguretat 

ciutadana. 

- Inacció, no fa res, no es noten 

millores. 

- Desatén el funcionament ordinari 

de la població (neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- Rebuig a la seva ideologia. 

- No és proper/a a la gent, no 

escolta el ciutadà. 

- Desatén sectors de la població (els 

joves, la gent d'un barri, etc). 

- No compleix el que va prometre. 

- No confia ara en cap polític. 

- Massa independentista, llaços 

grocs i simbologia independentista. 

- No el/la coneix. 

- Casos de corrupció. 

- Increment de la inseguretat 

ciutadana. 

- No té carisma, no és un/a líder. 

- Inversions mal planificades i no 

les realment importants. 

- No fa res per dinamitzar 

l'economia local. 

- Inacció, no fa res, no es noten 

millores. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- No és proper/a a la gent, no 

escolta el ciutadà. 

- Desatén el funcionament ordinari 

de la població (neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- Rebuig a la seva ideologia. 

- No confia ara en cap polític. 

- No el/la coneix. 

- No compleix el que va prometre. 

- Desatén sectors de la població (els 

joves, la gent d'un barri, etc). 

Increment de la inseguretat 

ciutadana. 

- Massa independentista, llaços 

grocs i simbologia independentista. 

Inversions mal planificades i no les 

realment importants. 

- No té carisma, no és un/a líder. 

- Per la política de "retallades" en 

temes socials. 

- Casos de corrupció. 

- No fa res per dinamitzar 

l'economia local. 

- No és proper/a a la gent, no 

escolta el ciutadà. 

- Inacció, no fa res, no es noten 

millores. 

- Només pensa en l'interès 

personal, poc transparent. 

- Desatén el funcionament ordinari 

de la població (neteja, asfaltat, 

il·luminació). 

- Desatén sectors de la població (els 

joves, la gent d'un barri, etc). 

- No compleix el que va prometre. 

- No confia ara en cap polític. 

- No el/la coneix. 

- Massa independentista, llaços - 

grocs i simbologia independentista. 

- Per la política de "retallades" en 

temes socials. 

- Inversions mal planificades i no 

les realment importants. 

- Rebuig a la seva ideologia. 

Per què té aquesta opinió negativa i/o regular sobre l’alcalde de (...)? 

(Resposta espontània i múltiple; Base: 30,2% que tenen una opinió negativa i/o sobre l’alcalde/essa) 

IV.2.2. Motius per les valoracions negatives de l’alcalde/essa 
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TOTAL CATALUNYA (sense Barcelona capital) 

IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 

Normalment per decidir el vot en unes eleccions municipals a (...), quina importància dóna als següents aspectes... 

(Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 
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IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 

Normalment per decidir el vot en unes eleccions municipals a (...), quina importància dóna als següents aspectes... 

(Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 

 (Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 

I NORMALMENT PER DECIDIR EL VOT EN 
UNES ELECCIONS MUNICIPALS Al SEU 

MUNICIPI , QUINA IMPORTÀNCIA DÓNA ALS 
SEGÜENTS ASPECTES... 

TOTAL 

RECORD DE VOT ELECCIONS MUNICIPALS 2015 

CiU PSC ERC 
ENTESA 

(Comuns+IC-V) 
CUP PP C’s 

Partits locals 
/comarcals 

Altres 
Vot en 
blanc 

No va 
votar 

Ns/Nc 

Bon treball d'aquell grup política a l'ajuntament 
durant els 4 anys de legislatura 

8,18 8,51 7,62 8,10 8,78 8,88 9,21 7,99 8,50 8,23 8,21 7,39 8,01 

Confiança personal en el/la candidat/a 7,86 7,76 7,88 8,19 7,61 8,68 9,32 7,03 8,53 10,00 8,66 6,25 6,66 

La relació Catalunya-Espanya 6,81 7,71 5,85 7,77 5,59 5,28 8,29 7,85 8,45 5,73 4,44 6,78 6,56 

Per defensar un interès local concret 6,77 6,87 6,37 6,64 7,17 6,98 8,96 8,41 5,51 4,09 7,40 6,46 7,07 

Identificació ideològica amb un partit 6,64 6,66 7,39 7,74 5,78 6,13 9,12 5,58 5,88 5,07 4,60 6,01 5,83 

Que hi hagi un canvi a l'ajuntament 6,17 6,21 5,09 6,22 5,33 5,44 8,57 8,34 5,23 6,54 7,51 5,33 6,68 

 

 (Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 

I NORMALMENT PER DECIDIR EL VOT EN 
UNES ELECCIONS MUNICIPALS Al SEU 

MUNICIPI , QUINA IMPORTÀNCIA DÓNA ALS 
SEGÜENTS ASPECTES... 

TOTAL 

INTENCIÓ DE VOT ELECCIONS MUNICIPALS 26 DE MAIG DE 2019 

PSC ERC 
Junts per 
Catalunya 

C's PPC IC-V 
PODEM/ 

Catalunya 
en Comú 

CUP 
Unió / 

Demòcrates 

Partits 
d'àmbit local/ 

comarcal 
Altres 

Vot en 
blanc 

No 
votaria 

No ho 
sap 

Bon treball d'aquell grup política a l'ajuntament 
durant els 4 anys de legislatura 

8,18 7,80 8,23 8,83 8,29 9,75 8,63 8,94 9,64 8,00 8,97 7,79 8,77 6,38 7,96 

Confiança personal en el/la candidat/a 7,86 7,45 7,97 8,70 7,37 9,52 7,85 7,17 9,50 6,00 8,75 9,88 6,80 6,14 7,48 

La relació Catalunya-Espanya 6,81 6,10 8,27 8,03 7,53 8,46 5,20 3,50 6,18 9,00 8,12 6,36 4,24 6,50 6,35 

Per defensar un interès local concret 6,77 6,87 6,87 6,65 8,02 9,72 8,24 6,86 6,92 7,00 6,37 5,20 6,45 5,34 6,52 

Identificació ideològica amb un partit 6,64 7,13 7,84 6,72 5,78 9,30 7,10 5,03 5,85 4,00 4,67 5,62 5,31 4,83 6,43 

Que hi hagi un canvi a l'ajuntament 6,17 4,86 6,33 6,49 8,21 9,19 5,22 5,32 6,98 8,00 5,74 8,61 6,35 5,60 5,69 
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IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 

Normalment per decidir el vot en unes eleccions municipals a (...), quina importància dóna als següents aspectes... 

(Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 

(Nota mitjana. Escala del 0 al 10) 

I NORMALMENT PER DECIDIR EL VOT EN 
UNES ELECCIONS MUNICIPALS Al SEU 

MUNICIPI , QUINA IMPORTÀNCIA DÓNA ALS 
SEGÜENTS ASPECTES... 

TOTAL 

GÈNERE GRUPS D’EDAT 

Home Dona Entre 18 i 24 anys Entre 25 i 44 anys Entre 45 i 64 anys 65 o més anys 

Bon treball d'aquell grup política a l'ajuntament 
durant els 4 anys de legislatura 

8,18 8,24 8,13 8,42 8,46 8,10 7,67 

Confiança personal en el/la candidat/a 7,86 7,84 7,88 7,27 7,81 8,10 7,73 

La relació Catalunya-Espanya 6,81 6,71 6,90 7,58 7,15 6,20 7,03 

Per defensar un interès local concret 6,77 6,76 6,79 6,96 7,24 6,86 5,47 

Identificació ideològica amb un partit 6,64 6,53 6,75 7,31 6,85 6,65 5,81 

Que hi hagi un canvi a l'ajuntament 6,17 6,02 6,31 5,73 6,44 6,39 5,31 
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POBLACIONS DE FINS A 500 HABITANTS 

IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 
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POBLACIONS ENTRE 500 i 1.000 HABITANTS 

IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 
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POBLACIONS ENTRE 1.001 i 3.000 HABITANTS 

IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 



Març 2019 62 

POBLACIONS ENTRE 3.001 i 5.000 HABITANTS 

IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 
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POBLACIONS ENTRE 5.001 i 10.000 HABITANTS 

IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 
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POBLACIONS ENTRE 10.001 i 20.000 HABITANTS 

IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 
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POBLACIONS ENTRE 20.001 i 50.000 HABITANTS 

IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 
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POBLACIONS ENTRE 50.001 i 100.000 HABITANTS 

IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 
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POBLACIONS ENTRE 100.001 i 500.000 HABITANTS 

IV.3. Grau d’importància de diversos aspectes per decidir el vot 
municipal 
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IV.4. Altres qüestions a tenir en compte per decidir el 
vot municipal 

68 

Altres possibles temes a tenir en compte per decidir el vot en unes eleccions municipals 

(Resposta espontània i múltiple) 
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Altres possibles temes a tenir en compte per decidir el vot en unes eleccions municipals 

(Resposta espontània i múltiple. Base 11,7% que responen, eliminant les persones que NO han indicat comentaris) 

IV.4. Altres qüestions a tenir en compte per decidir el 
vot municipal 
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Fins a 500 habitants 

(Base: 40,8%) 

Entre 501 i 1.000 habitants 

(Base: 2,3%) 

Entre 1.001 i 3.000 habitants 

(Base: 13,1%) 

Entre 3.001 i 5.000 habitants 

(Base: 5,7%) 

Entre 5.001 i 10.000 

habitants 

(Base: 7,7%) 

- Regeneració de la classe 

política, honestedat, 

transparència, no corrupció. 

- Interès real pels 

problemes dels ciutadans. 

- Generació de llocs de 

treball. 

- Polítiques socials (sanitat, 

educació, serveis socials). 

- Millor gestió dels recursos 

públics i compliment del 

que es promet. 

- Interès real pels 

problemes dels ciutadans. 

- Millor gestió dels recursos 

públics i compliment del 

que es promet. 

- Regeneració de la classe 

política, honestedat, 

transparència, no corrupció. 

- Interès real pels 

problemes dels ciutadans. 

- Regeneració de la classe 

política, honestedat, 

transparència, no corrupció. 

- Generació de llocs de 

treball. 

- Millor gestió dels recursos 

públics i compliment del 

que es promet. 

- Treballar per la 

independència de 

Catalunya. 

- Interès real pels 

problemes dels ciutadans. 

- Polítiques socials (sanitat, 

educació, serveis socials). 

Altres possibles temes a tenir en compte per decidir el vot en unes eleccions municipals 

(Resposta espontània i múltiple. Base 11,7% que responen, eliminant les persones que NO han indicat comentaris) 

IV.4. Altres qüestions a tenir en compte per decidir el 
vot municipal 
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Entre 10.001 i 20.000 habitants 

(Base: 11,2%) 

Entre 20.001 i 50.000 habitants 

(Base: 2,3%) 

Entre 50.001 i 100.000 habitants 

(Base: 13,7%) 

Entre 100.001 i 500.000 habitants 

(Base: 19,9%) 

- Regeneració de la classe política, 

honestedat, transparència, no 

corrupció. 

- Millor gestió dels recursos públics 

i compliment del que es promet. 

Interès real pels problemes dels 

ciutadans. 

- Generació de llocs de treball. 

- Polítiques socials (sanitat, 

educació, serveis socials). 

- Interès real pels problemes dels 

ciutadans. 

- Regeneració de la classe política, 

honestedat, transparència, no 

corrupció. 

- Interès real pels problemes dels 

ciutadans. 

- Regeneració de la classe política, 

honestedat, transparència, no 

corrupció. 

- Polítiques socials (sanitat, 

educació, serveis socials). 

- Generació de llocs de treball. 

- Millor gestió dels recursos públics 

i compliment del que es promet. 

- Interès real pels problemes dels 

ciutadans. 

- Regeneració de la classe política, 

honestedat, transparència, no 

corrupció. 

- Polítiques socials (sanitat, 

educació, serveis socials). 

- Generació de llocs de treball. 

- Millor gestió dels recursos públics 

i compliment del que es promet. 

- Treballar per la independència de 

Catalunya. 

Altres possibles temes a tenir en compte per decidir el vot en unes eleccions municipals 

(Resposta espontània i múltiple. Base 11,7% que responen, eliminant les persones que NO han indicat comentaris) 

IV.4. Altres qüestions a tenir en compte per decidir el 
vot municipal 



Març 2019 72 

Entre 18 i 24 anys 

(Base: 8,9%) 

Entre 25 i 44 anys 

(Base: 14,5%) 

Entre 45 i 64 anys 

(Base: 10,5%) 

65 o més anys 

(Base: 9,6%) 

- Interès real pels problemes dels 

ciutadans. 

- Generació de llocs de treball. 

- Millor gestió dels recursos públics 

i compliment del que es promet. 

- Polítiques socials (sanitat, 

educació, serveis socials). 

- Interès real pels problemes dels 

ciutadans. 

- Regeneració de la classe política, 

honestedat, transparència, no 

corrupció. 

- Polítiques socials (sanitat, 

educació, serveis socials). 

- Generació de llocs de treball. 

- Millor gestió dels recursos públics 

i compliment del que es promet. 

- Treballar per la independència de 

Catalunya. 

- Interès real pels problemes dels 

ciutadans. 

- Regeneració de la classe política, 

honestedat, transparència, no 

corrupció. 

- Polítiques socials (sanitat, 

educació, serveis socials). 

- Millor gestió dels recursos públics 

i compliment del que es promet. 

- Treballar per la independència de 

Catalunya. 

- Generació de llocs de treball. 

- Interès real pels problemes dels 

ciutadans. 

- Treballar per la independència de 

Catalunya. 

- Regeneració de la classe política, 

honestedat, transparència, no 

corrupció. 

- Generació de llocs de treball. 

- Millor gestió dels recursos públics 

i compliment del que es promet. 

- Polítiques socials (sanitat, 

educació, serveis socials). 

Altres possibles temes a tenir en compte per decidir el vot en unes eleccions municipals 

(Resposta espontània i múltiple. Base 11,7% que responen, eliminant les persones que NO han indicat comentaris) 

IV.4. Altres qüestions a tenir en compte per decidir el 
vot municipal 
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V.1. Intenció directa de vot en un referèndum per la 
Independència (sense Barcelona capital) 

74 

Si finalment, si a Catalunya es pogués celebrar el referèndum per decidir sobre la INDEPENDÈNCIA o no de Catalunya, 

quina d’aquestes opinions recull millor el que vostè pensa? 

Intenció directa de vot en un referèndum per la Independència 

de Catalunya (poblacions fins 500.000 habitants) 
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Intenció directa de vot en un referèndum per la Independència 

de Catalunya (poblacions fins 500.000 habitants) 

V.1. Intenció directa de vot en un referèndum per la 
Independència (sense Barcelona capital) 

Si finalment, si a Catalunya es pogués celebrar el referèndum per decidir sobre la INDEPENDÈNCIA o no de Catalunya, 

quina d’aquestes opinions recull millor el que vostè pensa? 
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Intenció directa de vot en un referèndum per la Independència 

de Catalunya (poblacions fins 500.000 habitants) 

V.1. Intenció directa de vot en un referèndum per la 
Independència (sense Barcelona capital) 

Si finalment, si a Catalunya es pogués celebrar el referèndum per decidir sobre la INDEPENDÈNCIA o no de Catalunya, 

quina d’aquestes opinions recull millor el que vostè pensa? 
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V.2. Projecció de vot en un referèndum per la Independència 

(sense Barcelona capital) 

77 

Projecció de vot en un 

referèndum per la 

Independència de 

Catalunya  (poblacions 

fins a 500.000 habitants) 

Si finalment, si a Catalunya es pogués celebrar el referèndum per decidir sobre la INDEPENDÈNCIA o no de Catalunya, 

quina d’aquestes opinions recull millor el que vostè pensa? 

Vot Eleccions Parlament’2017 

(sense Barcelona capital) 

JxCat + ERC + CUP 

(1.660.155 vots) 
47,97% 

En Comú - Podem + Altres 

(281.332 vots) 
8,13% 

C’s + PSC + PP  

(1.503.552 vots) 
41,30% 

En blanc (15.659 vots) 0,45% 

TOTAL 3.460.698 vots (Participació 81,60%) 
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VI.1. Llengua habitual 
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Vostè habitualment en quina llengua parla a casa seva?   
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VI.1. Llengua habitual 

80 

Vostè habitualment en quina llengua parla a casa seva?   
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VI.1. Llengua habitual 
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Vostè habitualment en quina llengua parla a casa seva?   



Març 2019 82 

Quan es parla de política s’utilitzen les expressions esquerra i dreta. En una escala on l’1 significa totalment a 

l’esquerra i el 10 totalment a la dreta, en quina posició se situaria vostè? 

(Nota mitjana, escala de l’1 al 10) 

VI.2. Auto-ubicació ideològica subjectiva 
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Quan es parla de política s’utilitzen les expressions esquerra i dreta. En una escala on l’1 significa totalment a 

l’esquerra i el 10 totalment a la dreta, en quina posició se situaria vostè? 

(Nota mitjana, escala de l’1 al 10) 

VI.2. Auto-ubicació ideològica subjectiva 
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Quan es parla de política s’utilitzen les expressions esquerra i dreta. En una escala on l’1 significa totalment a 

l’esquerra i el 10 totalment a la dreta, en quina posició se situaria vostè? 

(Nota mitjana, escala de l’1 al 10) 

VI.2. Auto-ubicació ideològica subjectiva 
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VI.3. Auto-ubicació nacional subjectiva 

85 

Quina de les següents frases expressa millor els seus sentiments?   
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VI.3. Auto-ubicació nacional subjectiva 
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Quina de les següents frases expressa millor els seus sentiments?   
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VI.3. Auto-ubicació nacional subjectiva 
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Quina de les següents frases expressa millor els seus sentiments?   
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VI.4. Nivell d’estudis 

88 

Quin és el seu nivell d’estudis (acabats).... 
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VI.4. Nivell d’estudis 

Quin és el seu nivell d’estudis (acabats).... 



Març 2019 90 

VI.4. Nivell d’estudis 

Quin és el seu nivell d’estudis (acabats).... 
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Annex I: Fitxa tècnica 

Àmbit de l’estudi: Catalunya. 

Univers: Població major de 18 anys empadronada a Catalunya en municipis fins a 500.000 

habitants (tots menys Barcelona ciutat), i amb dret a vot en les eleccions municipals . 

Mètode: Enquesta telefònica amb combinació de telèfons fixes i mòbils. 

Mostra: 1.200 enquestes. 

Mostreig: no proporcional per territoris (vegis en la pàgina següent la distribució per territoris i 

els coeficients de ponderació pertinents) per tal de garantir mostres més representatives en els 

àmbits territorials menys poblats. Estratificació per grandària de municipi i demarcació, amb 

selecció aleatòria dels individus segons quotes proporcionals per sexe i grups d’edat. 

Condicions estadístiques: marge d’error total possible de +2,89%, per una població infinita, amb 

un nivell de confiança del 95,5%, on K=2,  amb el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50/50). 

Treball de camp: les enquestes s’han realitzat entre el 12 i el 26 de març de 2019. 

En la presentació de les taules de resultats, quan les diferències són significatives a efectes 

estadístics en relació amb els valors esperats (mitjana), a partir de la prova “chi square” s’indica 

amb els signes “>” o “<” segons la diferència del valor en aquella cel·la estigui per sobre o per sota 

dels valors mitjans globals, i per tant, les diferències es consideren estadísticament significatives. 

Nota 1. En algunes taules, com a conseqüència de l'efecte d'arrodoniment del segon decimal el 

sumatori pot no ser exactament 100%. 

Nota 2. El marge d’error de l’enquesta és del +2,89% pel conjunt de les 1.200 enquestes. Les 

submostres provinents d’encreuaments entre diferents variables estan subjectes a un marge 

d’error més gran, per tant, les conclusions que es puguin treure d’aquests encreuaments amb 

bases de càlcul molt petites han de ser tractades amb prudència. Quan la base real dels 

encreuaments és inferior a 20 casos es considera no significatius aquells resultats. 
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Annex I: Fitxa tècnica 
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Font: INE gener 2019 

GRANDÀRIA D’HÀBITAT Nº MUNICIPIS HABITANTS % HABITANTS 
AGREGACIÓ 
D’INTERVALS 

MOSTRA 
proporcional 

Menys de 101 habitants 38 2.890 0,05 
1,39 17 

Entre 101 i 500 299 80.313 1,34 

Entre 501 i 1.000 153 111.928 1,87 1,87 23 

Entre 1.001 i 2.000 105 146.226 2,45 
5,51 65 

Entre 2.001 i 3.000 75 183.047 3,06 

Entre 3.001 i 5.000 66 246.237 4,12 4,12 48 

Entre 5.001 i 10.000 90 635.766 10,63 10,63 128 

Entre 10.001 i 20.000 57 820.190 13,72 13,72 164 

Entre 20.001 i 30.000 21 516.104 8,63 
21,37 257 

Entre 30.001 i 50.000 20 762.019 12,74 

Entre 50.001 i 100.000 12 846.217 14,15 14,15 170 

Entre 100.001 i 500.000 10 1.628.785 27,24 27,24 328 

TOTAL 946 poblacions 5.979.722 100,0% 100,0% 
1.200 

enquestes 
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GRANDÀRIA D’HÀBITAT 
AGREGACIÓ 
D’INTERVALS 

MOSTRA 
proporcional 

MOSTRA PER 
TREBALL DE CAMP 

Coeficient de 
ponderació 

Menys de 101 habitants 
1,39 17 100 0,17 

Entre 101 i 500 

Entre 501 i 1.000 1,87 23 100 0,22 

Entre 1.001 i 2.000 
5,51 65 120 0,575 

Entre 2.001 i 3.000 

Entre 3.001 i 5.000 4,12 48 120 0,416666666 

Entre 5.001 i 10.000 10,63 128 150 0,84 

Entre 10.001 i 20.000 13,72 164 160 1,025 

Entre 20.001 i 30.000 
21,37 257 

150 1,706666667 

Entre 30.001 i 50.000 

Entre 50.001 i 100.000 14,15 170 150 1,266666667 

Entre 100.001 i 500.000 27,24 328 150 2,04 

TOTAL 100,0% 
1.200 

enquestes 
1.200 

enquestes 
 

 

DEMARCACIONS ABSOLUTS % 
MOSTRA 

proporcional 
MOSTRA PER 

TREBALL DE CAMP 
Coeficient de 
ponderació 

BARCELONA 3.989.007 66,71 800 674 1,201807229 

TARRAGONA 795.902 33,31 160 182 0,87978142 

GIRONA 761.947 12,74 153 199 0,75 

LLEIDA 432.866 7,24 87 145 0,594594594 

TOTAL 5.979.722 100,0% 1.200 1.200  
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BARCELONA Nº MUNICIPIS n treball de camp POBLACIONS ESCOLLIDES A L’ATZAR (ce=N/n) 

Menys de 101 habitants 11 

18 

Alpens; Argençola; Brull, El; Castellar de n'Hug; Castellfollit del 
Boix; Collsuspina; Fogars de Montclús; Gallifa; Granera; 
Montclar; Montseny; Nou de Berguedà, La; Pontons; Rubió; 
Sagàs; Sant Julià de Cerdanyola; Sant Pere Sallavinera; Santa 
Cecília de Voltregà; Santa Maria de Miralles; Tagamanent; 
Tavèrnoles; Vilada 

Entre 101 i 500 54 

Entre 501 i 1.000 29 17 
Calders, Campins, Castellolí, Jorba, Monistrol de Calders, 
Montesquiu; Olvan, Prats de Rei, Els, Rellinars Sant Boi de 
Lluçanès, Sant Quirze Safaja 

Entre 1.001 i 2.000 24 

42 

Avinyó, Bruc, El, Calldetenes, Callús, Casserres, Castellet i la 
Gornal Castellnou de Bages, Castellví de Rosanes, Fogars de la 
Selva, Fontrubí, Monistrol de Montserrat, Palma de Cervelló, 
La, Pobla de Claramunt, La, Prats de Lluçanès,, Sant Llorenç 
d'Hortons, Sant Martí de Tous, Sant Quintí de Mediona, Santa 
Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer,, Torrelavit, 
Vallbona d'Anoia, Vallromanes Vilobí del Penedès 

Entre 2.001 i 3.000 35 

Entre 3.001 i 5.000 28 53 
Balsareny, Collbató, Gironella, Masies de Voltregà, Les, Olivella, 
Sant Climent de Llobregat, Sant Pere de Vilamajor, Torre de 
Claramunt, La, Cabrera de Mar, Òdena, Papiol, El 

Entre 5.001 i 10.000 49 87 

Alella, Ametlla del Vallès, L', Begues, Capellades, Centelles, 
Llinars del Vallès, Matadepera, Moià, Palafolls, Polinyà, Sant 
Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Vicenç 
de Montalt, Santa Margarida de Montbui, Santpedor, Taradell, 
Tona, Vilanova del Vallès 

Entre 10.001 i 20.000 36 105 

Arenys de Mar, Argentona, Badia del Vallès, Canovelles, 
Cubelles, Malgrat de Mar, Palausolità i Plegamans, Sant Andreu 
de Llavaneres, Sant Just Desvern, Sant Quirze del Vallès, 
Vilanova del Camí 

Entre 20.001 i 30.000 14 
96 

Esparreguera, Manlleu, Molins de Rei, Pineda de Mar, Sant 
Adrià del Besòs, Sant Joan Despí, Santa Perpètua de 
Mogoda, Vilassar de Mar 

Entre 30.001 i 50.000 12 

Entre 50.001 i 100.000 12 150 
Castelldefels, Granollers, Mollet del Vallès, Prat de Llobregat, 
El, Sant Boi de Llobregat, Vilanova i la Geltrú 

Entre 100.001 i 500.000 6 106 
Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Sabadell, Badalona, 
Terrassa, Hospitalet de Llobregat, L’ 

TOTAL 310 674  
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TARRAGONA Nº MUNICIPIS n treball de camp POBLACIONS ESCOLLIDES A L’ATZAR (ce=N/n) 

Menys de 101 habitants 9 

18 

Alió, Arnes, Blancafort, Capçanes, Conesa, Figuera, La, Freginals, 
Guiaments, Els, Masllorenç, Masroig, El, Mont-ral, Palma d’Ebre, 
La, Pobla de Massaluca, La, Porrera, Renau, Rourell, el, Torre de 
Fontaubella, La, Vallfogona de Riucorb, Vilaverd, Vinebre,  

Entre 101 i 500 54 

Entre 501 i 1.000 36 23 
Aldover, Bonastre, Cornudella de Montsant, Ginestar, Mas de 
Barberans, Nou de Gaià, La, Pira, Pratdip, Riba, La, Tivenys, 
Vilalba dels Arcs 

Entre 1.001 i 2.000 24 
24 

Alforja, Batea, Borges del Camp, Les, Castellvell del Camp, Horta 
de Sant Joan, Masdenverge, Perafort, Pobla de Montornès, La, 
Riera de Gaià, La, Santa Coloma de Queralt, Tivissa, Vilarodona 

Entre 2.001 i 3.000 13 

Entre 3.001 i 5.000 17 30 
Ampolla, L’, Camarles, Espluga de Francolí, L’, Móra la Nova, 
Pobla de Mafumet, La 

Entre 5.001 i 10.000 16 25 
Alcanar, Ametlla de Mar, L’, Constantí, Montblanc, Roda de Berà, 
Sénia, La 

Entre 10.001 i 20.000 5 13 
Cunit, Deltebre, Mont-roig del Camp, Sant Carles de la Ràpita, 
Torredembarra 

Entre 20.001 i 30.000 5 
27 Amposta, Calafell, Cambrils, Valls 

Entre 30.001 i 50.000 3 

Entre 100.001 i 500.000 
(Capital + Reus) 

2 22 Reus; Tarragona. 

TOTAL 184 182  
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GIRONA Nº MUNICIPIS n treball de camp POBLACIONS ESCOLLIDES A L’ATZAR (ce=N/n) 

Menys de 101 habitants 4 

29 

Argelaguer, Boadella i les Escaules, Cabanelles, Cistella, Das, 
Esponellà, Fontanilles, Ger, Isòvol, Llosses, Les, Masarac, Mollet 
de Peralada, Ordis, Palau-sator, Palol de Revardit, Pedret i Marzà, 
Pontós, Regencós, Rupià, Sant Aniol de Finestres, Sant Martí 
Vell, Santa Llogaia d'Àlguema, Setcases, Tallada d'Empordà, La, 
Toses, Urús Vidrà, Vilallonga de Ter, Vilanant 

Entre 101 i 500 83 

Entre 501 i 1.000 44 30 

Albons, Bellcaire d'Empordà, Camós, Capmany, Darnius, Guils de 
Cerdanya, Llanars, Montagut i Oix, Port de la Selva, El, Sant 
Jaume de Llierca, Sant Miquel de Fluvià, Torroella de Fluvià, 
Ventalló, Vilasacra 

Entre 1.001 i 2.000 29 
26 

Avinyonet de Puigventós, Cadaqués, Cornellà del Terri, 
Fontcoberta Llers, Palau-saverdera Pals, Portbou, Riudarenes, 
Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Vall de Bianya, La, Vilajuïga 

Entre 2.001 i 3.000 12 

Entre 3.001 i 5.000 15 27 
Breda, Llançà, Quart, Riells i Viabrea, Vilobí d'Onyar Bescanó, 
Hostalric 

Entre 5.001 i 10.000 14 21 
Anglès, Celrà, Maçanet de la Selva, Santa Cristina d'Aro, Vidreres 
Caldes de Malavella 

Entre 10.001 i 20.000 12 30 
Calonge, Cassà de la Selva Castell-Platja d'Aro, Escala, L' Roses, 
Santa Coloma de Farners 

Entre 20.001 i 30.000 2 
27 

Blanes; Figueres; Lloret de Mar; Olot; Palafrugell; Salt; Sant Feliu 
de Guíxols. Entre 30.001 i 50.000 5 

Entre 100.001 i 500.000 
(capital) 

1 9 Girona 

TOTAL 221 199  
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LLEIDA Nº MUNICIPIS n treball de camp POBLACIONS ESCOLLIDES A L’ATZAR (ce=N/n) 

Menys de 101 habitants 14 

35 

Albagés, L', Algerri, Alòs de Balaguer, Arsèguel, Baix Pallars, 
Bausen, Biosca, Cabanabona, Castell de Mur, Ciutadilla, Coma i 
la Pedra, La, Espluga Calba, L', Estaràs, Fígols i Alinyà Fulleda, 
Granyanella, Guimerà, Ivars de Noguera, Juncosa, Llardecans, 
Lles de Cerdanya, Massoteres, Montoliu de Segarra, Navès, 
Omellons, Els, Penelles, Pinós Prats i Sansor, Puiggròs, Riner, 
Sanaüja, Sant Ramon, Sentiu de Sió, La, Sunyer, Tarroja de 
Segarra, Torms, Els Vallbona de les Monges, Vilamòs, Vinaixa 

Entre 101 i 500 108 

Entre 501 i 1.000 44 30 

Alamús, Els, Camarasa, Castelló de Farfanya, Esterri d'Àneu, 
Granja d'Escarp, La, Massalcoreig, Olius, Poal, El, Ribera 
d'Urgellet, Sidamon, Tornabous, Torrelameu, Vilaller, Albi, L', 
Barbens, Castelldans, Castellserà 

Entre 1.001 i 2.000 28 
28 

Albesa, Arbeca, Belllloc d'Urgell, Bossòst, Golmés, Linyola, 
Miralcamp,  Oliana, Pobla de Segur, La Sant Guim de Freixenet 
Soses, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig, Alfarràs, Alguaire 

Entre 2.001 i 3.000 15 

Entre 3.001 i 5.000 6 10 Artesa de Segre, Rosselló, Torrefarrera 

Entre 5.001 i 10.000 11 17 
Alcarràs, Almacelles, Alpicat, Borges Blanques, Les, Cervera, 
Tremp 

Entre 10.001 i 20.000 4 12 Balaguer; Mollerussa; Seu d’Urgell, La; Tàrrega 

Entre 100.001 i 500.000 
(capital) 

1 13 Lleida 

TOTAL 231 145  
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