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Els espanyols coneixen de mitjana  
536 persones 

• L’estudi Quants coneguts tenim?, publicat per l’Observatori Social 

de ”la Caixa”, mostra quantes persones coneixen de mitjana els 

espanyols: 536. Aquestes relacions es caracteritzen pel 

reconeixement mutu i les interaccions repetides. 

 

• La majoria de persones tenen un cercle d’uns 400 coneguts, però hi 

ha qui només en té algunes desenes i qui en té milers, fins a arribar 

a màxims de gairebé 6.000 coneguts.  

 

• Les dades revelen que, a més a més de participar en entitats 

associatives, hi ha factors que s’associen amb una vida social més 

àmplia, com ara ser home, ser jove, tenir feina, estudis superiors i 

recursos econòmics, entre d’altres. 

 

• L’estudi fa sortir a la llum algunes desigualtats: les persones que, 

per la seva vulnerabilitat, necessiten més suport i protecció són les 

que tenen menys possibilitats d’aconseguir-ne perquè coneixen 

menys gent. 

 

Barcelona, 13 de novembre de 2019. Els espanyols tenen una mitjana de 536 

coneguts, segons un estudi publicat per l’Observatori Social de ”la Caixa”.  

 

L’estudi entén com a coneguts el conjunt de les relacions socials que requereixen 

reconeixement mutu i interaccions repetides, incloent-hi des del que els autors 

anomenen relacions fortes, com la família i els amics íntims, fins a les relacions 

dèbils, com els companys de feina, els veïns, els professors, els pares de l’escola 

dels fills o el personal de les botigues on comprem habitualment. 

 

Els familiars i els amics constitueixen el cercle de relacions més proper a 

l’individu, i la seva rellevància ha estat estudiada àmpliament per les ciències 

socials. En canvi, les dimensions i la importància dels cercles socials més amplis 

—els considerats com a «coneguts»— pràcticament no s’han analitzat, tot i la 

possible repercussió que tenen en el benestar de les persones. 
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L’informe, fet per Miranda Lubbers, del Grup de Recerca en Antropologia 

Fonamental i Orientada (GRAFO) de la Universitat Autònoma de Barcelonai, 

concreta que, malgrat que la mitjana de la població és de 536 coneguts, la 

majoria de la població en té al voltant de 400. Tot i així, hi ha un petit percentatge 

de la població (un 2 %) que en té desenes, i un altre, milers. A més, un 2,3 % de 

la població coneix més de 2.000 persones i en algun cas s’arriba a un màxim de 

gairebé 6.000. 

 

Les dimensions de les xarxes de relacions depenen de diferents factors, com ara 

el gènere —les dones acostumen a tenir menys coneguts que els homes—, 

l’edat, el nivell educatiu i el d’ingressos. Les persones d’edat avançada, amb un 

nivell educatiu baix o amb pocs ingressos tenen cercles més reduïts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    *Els valors del gràfic són mitjanes 
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Segons els autors de l’estudi, participar en entitats associatives, com ara clubs 

esportius o culturals, associacions d’estudiants o organitzacions de suport social, 

incideix directament en la quantitat de coneguts que es tenen. Ser membre actiu 

d’una associació incrementa un 10 % les dimensions de la xarxa de coneguts i 

participar en diverses associacions eleva el volum en un 9 %.  

 

Una xarxa de suport econòmic i emocional desigual 

L’informe explica que el cercle de familiars i amics íntims sol tenir una gran 

influència en la nostra vida, i és el que ofereix més suport emocional, material i 

econòmic. Malgrat això, per la quantitat de temps que passem amb altres 

persones, com els companys de feina, aquests també poden ser una font de 

suport social. 

 

Els resultats de l’estudi indiquen que les persones amb un nombre més gran de 

coneguts tenen més possibilitats de rebre ajuda emocional o econòmica en cas 

de necessitar-ne. Tanmateix, aquesta xarxa no garanteix suport en moments de 

malaltia o a l’hora de buscar feina, quan els espanyols confien l’ajuda a lligams 

més forts (cercle íntim). 

 

D’aquesta manera, les persones més vulnerables, les que més suport i protecció 

necessiten davant les adversitats, són les que tenen menys possibilitats 

d’aconseguir-ne. 

 

Metodologia de l’estudi 

Les dades es van recollir d’un estudi sobre una base de més de 2.200 ciutadans 

espanyols d’entre 18 i 93 anys, als quals se’ls va preguntar quantes persones 

coneixien amb determinats noms. A partir de les seves respostes i sobre la base 

de la prevalença d’aquests noms en el conjunt de la població, es van estimar les 

dimensions de les seves xarxes de relacions amb llaços més dèbils utilitzant 

mètodes estadístics. Aquesta xifra és consistent amb els pocs estudis previs fets 

en altres països. 

 

Observatori Social de ”la Caixa” 

L’Observatori Social de ”la Caixa” és una iniciativa per a l’estudi dels nous 

fenòmens socials en quatre àrees: inclusió social, educació, ciència i cultura. 

L’anàlisi de l’Observatori Social de ”la Caixa” es nodreix d’un baròmetre 

d’indicadors clau sobre temes d’interès social als països membres de la Unió 

Europea i l’OCDE, a més d’articles, entrevistes i ressenyes signades per experts. 

  

mailto:apelayo@fundaciolacaixa.org


 

 

Nota de premsa 

  

Departament de Comunicació de ”la Caixa” 

Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundaciolacaixa.org  

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

       @ FundlaCaixaCAT #ObservatoriSociallaCaixa 

Més informació i altres estudis a: 

https://observatoriosociallacaixa.org/ca/ 

 

i Estudi realitzat en col·laboració amb el CIS (estudi 3036) 
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