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Nota de premsa 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta l’Enquesta sobre Convivència Intercultural en 
l’Àmbit Local, que estudia la convivència, la coexistència i l’hostilitat en 25 

territoris d’Espanya marcats per la seva diversitat 

 
El 77 % de la població que viu a Espanya 
sosté que les relacions entre persones de 

diferents cultures són positives i de respecte  
 

• L’informe posa de manifest que la diversificació sociocultural i les noves 

relacions interculturals a Espanya es produeixen en un marc 

predominantment positiu, malgrat que s’hi detecten alguns punts dèbils, 

situacions d’ambivalència i riscos potencials.  

  

• El 52,8 % de les persones enquestades en el marc de l’estudi mostren 

una actitud de respecte envers els seus veïns, sense rebuig ni agressió, 

cosa que en l’informe se sintetitza com a Coexistència.  

 

• Una quarta part de les persones entrevistades (24,8 %) defineixen les 

relacions interculturals a la localitat com de contacte fluid, amb una 

resolució pacífica dels possibles problemes, cosa que en l’informe es 

defineix com a genuïna Convivència. 

 

• El 16 % dels participants consideren, però, que les seves relacions 

interculturals es produeixen en un clima de recel i tensió, cosa que en 

l’informe s’identifica com a Hostilitat. El 6 % restant van declinar de 

contestar. 

 

• El 95 % dels espanyols afirmen que els immigrants s’han d’adaptar als 

costums de la societat receptora, però un 54 % es mostren partidaris que 

la població estrangera mantingui també els seus propis costums.  

 

• L’estudi, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” en el marc del seu Projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural, s’ha dut a terme a partir d’una 

mostra de gairebé 9.000 persones i ha estat coordinat pel professor 

Carlos Giménez, catedràtic d’antropologia social de la Universitat 

Autònoma de Madrid i director científic del projecte. 
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Barcelona, 25 de maig de 2012. Marc Simón, director de l’Àrea d’Integració 
Social de la Fundació ”la Caixa”, i Carlos Giménez, catedràtic d’antropologia 
social de la Universitat Autònoma de Madrid i coordinador de l’estudi, han 
presentat aquest matí a CaixaForum Barcelona els resultats de la primera 
Enquesta sobre Convivència Intercultural en l’Àmbit Local, en el marc de la segona 
jornada institucional del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural. 

L’informe s’emmarca en el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural que 
l’Obra Social ”la Caixa” impulsa en 17 territoris marcats per la seva elevada 

diversitat, amb la col·laboració d’entitats socials i de les corporacions municipals 
d’aquests territoris. A aquests, s’hi han sumat 8 territoris de control, que completen 
els 25 que aborda l’anàlisi. 

L’enquesta permet mesurar els resultats de les intervencions socials dutes a terme 
a cadascun dels diferents barris i municipis en què s’actua. D’una banda, ajuda a 
conèixer la realitat sociocultural dels territoris i, de l’altra, estableix indicadors 
d’impacte que permeten avaluar la marxa del projecte i els canvis generats en 
cadascun, i també fer els ajustos oportuns i orientar les actuacions promogudes.  

En essència, la conclusió del treball d’investigació és que en aquests territoris, i en 
termes generals, els processos de nova diversificació sociocultural i 

d’establiment de noves relacions socials i interculturals a Espanya es 
produeixen en un marc predominantment positiu.  

Predomini de la coexistència 

El treball de segmentació dels modes de sociabilitat local evidencia que un 52,8 % 
de les persones enquestades, si bé afirmen que viuen en ambients socials pacífics, 
marcats per relacions generals de respecte passiu i acceptació de l’altre, no 

mostren interès per la interacció amb els altres, ni tampoc tolerància activa 

envers els altres. Mantenen amb els qui són d’un altre grup residencial, social o 
cultural relacions pacífiques, sense que hi hagi cap mena d’agressió, però també 
de distanciament (propi de les societats complexes i de l’anonimat de les ciutats) i 
d’escassa interacció. En l’estudi, l’autor ho defineix amb la categoria de 
Coexistència. 

Hi pot contribuir que nou de cada deu persones entrevistades afirmen que 

disposen d’un entorn relacional molt homogeni, cosa que significa que totes o 
la gran majoria de les persones del seu cercle pròxim tenen la mateixa nacionalitat 
o religió. 

Amb relació al grau de compliment de les normes i regles de convivència, la meitat 

de les persones entrevistades consideren que en el marc de les relacions 
veïnals les normes de convivència es compleixen «totalment»; una de cada 

tres considera que es compleixen «a mitges», i una desena part opinen que no 

es compleixen «gens». El percentatge restant correspon al de les persones que 
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no es pronuncien. Els resultats van en la mateixa línia pel que fa al compliment de 
les normes de civisme, ja no al mateix edifici on es viu, sinó a la localitat. 

Malgrat això, l’informe demostra un distanciament notable a l’entorn dels criteris 
d’assimilació cultural. Així, un 95 % dels espanyols creuen que els immigrants 

s’han d’adaptar als costums de la societat receptora; però només un 54 % 

indiquen que són partidaris també que la població estrangera mantingui els 

seus propis costums. 

Enllaçant amb la falta d’interacció pròpia de la coexistència, l’estudi revela 
l’escassa presència de minories i immigrants als espais de participació. El col·lectiu 
gitano, però, n’és una excepció notable, tot i que només pel que fa a participació 
en les seves pròpies associacions. En efecte, les dades mostren que el 20 % de 

persones d’ètnia gitana entrevistades pertanyen i/o participen en alguna 

associació gitana, percentatge que només arriba al 5 % en el cas de les 

persones estrangeres i la seva participació en associacions d’immigrants. 

Espais destacats de convivència i cohesió social 

L’enquesta posa de manifest l’existència d’espais de convivència, i també la 
presència en importants sectors d’actituds i valors de tolerància activa. En aquest 
sentit, una de cada quatre persones entrevistades (24,8 %) defineix les relacions 

interculturals a la seva localitat com de contacte fluid, i afirma que els 
problemes que sorgeixen es resolen de manera pacífica i participativa, cosa que 
en l’Informe es defineix com a genuïna Convivència.  

Una majoria àmplia de fins al 70 % valoren positivament que al seu municipi 

convisquin persones d’altres països. Aquest percentatge disminueix fins al 62 % 

quan considerem només les respostes dels nascuts a Espanya. Aquesta 
mateixa proporció es manté en les valoracions negatives. El percentatge de 

població general que es mostra obertament contrària a la immigració (10 %) 
augmenta si tenim en compte exclusivament les opinions dels autòctons 

espanyols (14 %).  

Reforça també la idea de la convivència l’existència d’un índex de conflictivitat 

baix (13 %). La major part dels problemes que sorgeixen en aquest sentit 
corresponen a conflictes originats pel tractament rebut, les manques de respecte o 
el soroll. Més concretament, un 58 % d’aquestes diferències adquireixen la forma 
d’una discussió i un 28 % es representen com a insults i agressions verbals. 

Pel que fa a l’abordatge del problema, gairebé sis de cada deu persones van 

indicar que els problemes s’acaben resolent. 

Segons les dades de l’estudi, es percep un intens sentiment de pertinença local, 

i és especialment rellevant que aquest sentiment és present també en la 

majoria de persones que han arribat en els últims anys. L’alt grau en què la 
població en general i la immigrant en particular se sent arrelada a la seva localitat 
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enclou aspectes molt positius des del punt de vista de la cohesió social i el foment 
de la convivència. 

Aquest arrelament es tradueix en altes taxes d’empadronament i en un accés 

normalitzat als recursos públics. La majoria de la població entrevistada està 
empadronada, exactament el 94 %.  

Casos minoritaris d’hostilitat 

Malgrat la tònica de coexistència i convivència ressenyada, és palpable també la 
presència de situacions d’hostilitat, conflictivitat i risc per a la cohesió i la pau 
social. El treball revela que un 16 % de les persones participants consideren que 
les seves relacions interculturals es produeixen en un clima de recel i tensió, 

cosa que l’estudi identifica com a Hostilitat. 

Les principals manifestacions d’hostilitat es concentren en quatre parcel·les de la 
realitat: 

• Es perceben actituds de rebuig a la immigració per se, i a tot el que 
aquesta suposa, per part d’un sector minoritari però recurrent. Es pot 
estimar que un 10 % de la població enquestada té una actitud de rebuig 
a la nova diversificació sociocultural. 

• Un sector considerable dels estrangers manifesten que s’han sentit 

«maltractats o discriminats al barri». Els autors sostenen que aquest 
sentiment està generalitzat entre els immigrants, per sobre fins i tot dels que 
el reconeixen.  

• D’altra banda, entre la població nascuda a Espanya, un 52 % estan 

d’acord que els immigrants procedents de països extracomunitaris 

puguin votar, mentre que un 27 % no hi està d’acord. Això vol dir que 
més de la quarta part de l’electorat espanyol no veu oportuna la participació 
electoral dels immigrants extracomunitaris, un dret polític que, segons l’autor 
de l’enquesta, «és essencial per a la integració social en general i en la vida 
local en particular, i un factor clau perquè siguin considerats i se sentin 
ciutadans». La rellevància d’aquest aspecte s’incrementa en observar que la 
posició favorable al vot disminueix amb l’edat: els joves es mostren en 

desacord en un 16 % i les persones grans ho fan en un 29 %.  

• Finalment, l’estudi destaca un recel d’un sector notable de la població 

envers la religió musulmana. Entre els autòctons no musulmans, el 
62,9 % consideren que a Espanya sí que hi ha recel envers aquest 

col·lectiu. Aquest percentatge disminueix dràsticament quan es pregunta si 
hi ha recel envers els musulmans al propi municipi i encara es redueix més 
quan es pregunta si aquest recel el té el mateix subjecte entrevistat. Sens 
dubte, es posa de manifest aquí el «biaix de desitjabilitat social» i l’«efecte 
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tercera persona», és a dir, la tendència a reconèixer més en els altres que 
no pas en un mateix el que socialment es consideren actituds públicament 
incorrectes.  

 

Com s’ha dut a terme l’enquesta? 

L’enquesta s’ha realitzat en una mostra total de 8.928 persones residents en 25 

territoris pertanyents a nou comunitats autònomes d’Espanya. En 17 
d’aquests territoris opera directament el Projecte d’Intervenció Comunitària 
Intercultural de l’Obra Social ”la Caixa”. La resta són territoris de control que es van 
seleccionar perquè servissin de contrast empíric per poder avaluar i mesurar 
l’impacte del projecte. 

Els 25 territoris d’Espanya seleccionats tenen en comú dos trets: en tots hi ha una 
aguda problemàtica social vinculada als canvis demogràfics i econòmics de les 
últimes dècades; i també una alta i complexa diversitat derivada de la migració 
interna o nacional, els assentaments gitanos o la immigració estrangera, només 
per esmentar alguns processos de diversificació. 
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La direcció científica del projecte és a càrrec del professor Carlos Giménez, 
coordinador de l’estudi, amb l’assessorament general del sociòleg i treballador 
social Marco Marchioni, referent internacional i nacional en matèries de 
desenvolupament comunitari. 

 

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és impulsat per l’Obra Social ”la 
Caixa” en 17 barris i municipis d’Espanya marcats per una elevada diversitat 
cultural, a través d’entitats socials i amb la col·laboració de l’administració pública i 
dels recursos existents als territoris, tot sota una rigorosa direcció científica.  
 

Aquesta iniciativa posada en marxa el 2009 vol generar un model d’intervenció 

social que serveixi per impulsar processos que afavoreixin el desenvolupament 
local i millorin les condiciones de vida de tota la població; per capacitar el conjunt 
de la societat per afrontar les oportunitats, els reptes i les problemàtiques de la 
nova realitat; i per prevenir i revertir situacions de conflictivitat social en pro de la 
convivència ciutadana intercultural.  

Fins avui, en el marc del programa, més de 43.900 persones han participat en les 
521 iniciatives desenvolupades. 

 
Més informació:  
Departament de Comunicació de ”la Caixa” 

Mireia Guardiola: Tel. 690 883 741 i mguardiola@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


