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MERITXELL  

Edat: 28 anys. 

Temps vivint a Dinamarca: 1 any. 

1-Què t’ha aportat el fet de viure a l’estranger? 

Veure el món des d’una altra perspectiva. Conèixer gent amb punts de vista totalment 

diferents. No només gent danesa, sinó en general d’arreu del món. Quan vius fora 

tendeixes a conèixer altra gent que també és de fora. 

2- Què et va fer decidir per Dinamarca? 

Vaig rebre una bona oferta de feina. 

3-Quins fets destacaries positivament, que t’hagin afectat o sorprès, del seu 

estat del benestar? 

Sobretot les ajudes de maternitat. El temps que tenen de baixa em sembla sorprenent i 

a la vegada genial. I tenen un munt d’ajudes de tot tipus, no només econòmiques sinó 

també suport i consell, tot organitzat des dels ajuntaments. 

També m’han sorprès negativament alguns comentaris que he sentit sobre la sanitat. 

Potser no és tan meravellosa com ens fan pensar. Sembla que passar el primer filtre, 

el que seria el metge de capçalera, i que t’enviïn a un especialista pot ser bastant 

difícil. Així s’evita gastar més, però hi ha gent amb problemes seriosos que en pateix 

les conseqüències. 

4- Com valores la teva convivència amb els danesos? Respecte els resultats de 

les últimes eleccions, has pogut percebre alguna vegada xenofòbia en aquest 

país que suposadament és tan respectuós? 

És bastant difícil relacionar-se amb danesos. La llengua és un impediment gran, ja que 

tot i que tothom parla l’anglès perfectament, haver de fer-ho en un àmbit social no els 

agrada gaire. A més a més, són bastant reservats, i és difícil fer-t’hi un lloc. Però, 

personalment no he percebut aquesta xenofòbia i, la veritat, és que em van sorprendre 

els resultats. 

5-Puntua de l’1 al 10 (segons el que has viscut personalment) els següents 

aspectes de  l’estat del benestar: 

ENTREVISTES EXPATRIATS 

CATALANS 



 Situació econòmica i laboral: 8 

 Sistema educatiu: 6 

 Compromís cívic i igualtat de gènere: 7 

 Sistema sanitari: 8 

 Ecologia:  8 

 Balanç de vida-treball: 9 

6-Pel que has viscut personalment, consideres que el benestar d’aquest país 

està massa idealitzat de cara a la visió de la resta del món? 

Jo diria que el sistema sanitari sí que està millor considerat del que realment és. A més 

a més, tot i que són respectuosos pel que fa a les emissions de CO2, el tema del 

reciclatge és un malson! Reciclar no és gens fàcil, cosa que em va sorprendre 

moltíssim. A nivell educatiu, hi ha molta gent que rep ensenyament universitari, i les 

ajudes que reben econòmicament són envejables, però el nivell d’estudis és bastant 

més baix que el que es rep a Barcelona. Treballo a la Universitat, així que ho sé bé. Hi 

ha molts titulats, però no tan preparats. Els horaris de feina estan molt bé, però a la 

vegada es fa estrany que no puguis anar a comprar segons què a les 5 quan surts de 

treballar perquè la botiga també està tancada. 

Que vagi molt bé el treball!! 

  



ELISENDA  

Edat: 37 anys. 

Temps vivint a Dinamarca: 5 anys. 

1- Què et va fer decidir per Dinamarca? 

Sóc investigadora i vaig venir a fer una visita per 6 mesos a un professor d’aquí. Una 

cosa va portar a l’altra, vaig anar allargant la meva estada amb postdocs finançats 

primer pel ministeri d’educació espanyol i després per la Generalitat, i al final els d’aquí 

m’han fet contracte fix. És a dir, m’he quedat aquí per temes de feina. 

2-Quins fets destacaries positivament, que t’hagin afectat o sorprès, del seu 

estat del benestar? 

El seu estat de benestar funciona bastant bé. En general la gent sense recursos rep 

ajuda. El sorprenent és que es paguen molts impostos (amb un sou comú pagues el 

36-40% d’impostos), però la gent hi està d’acord, ja que globalment el país hi surt 

guanyant. L’educació universitària per exemple, no només és gratuïta sinó que els 

estudiants reben un petit sou que els permet pagar-se una habitació i marxar de casa. 

També és habitual que tinguin alguna feina a hores els caps de setmana o entre 

setmana. És a dir, pels danesos independitzar-se als 19 anys és bàsic. 

Són tan socialistes que, per exemple, el concepte de sanitat privada és bàsicament 

inexistent. No pots pagar una mútua i anar directament a un especialista si ho 

consideres oportú, has de passar per metge de capçalera i depens d’ells. A mi  això 

em costa, ja que estava acostumada a tenir mútua a Catalunya i poder consultar 

metges sempre que volia. 

3- Com valores la teva convivència amb els danesos? Respecte els resultats de 

les últimes eleccions, has pogut percebre alguna vegada xenofòbia en aquest 

país que suposadament és tan respectuós? 

La convivència és correcte. No són gent molt càlida, però sí que són amables i 

somriuen. Jo havia viscut a Alemanya un temps i trobava la societat molt dura. Els 

danesos en canvi són amables en general. Per exemple, als restaurants, si alguna 

cosa no et va bé t’ho canvien i punt, sense fer mala cara (i segur que ni se’ls passa pel 

cap que estàs fent alguna cosa malament perquè ni es plantegen qui en té la culpa). 

Són gent molt respectuosa i no es posen en la vida dels altres. Això fa, també, que 

sigui més difícil establir lligams. No és fàcil fer amics danesos, sobretot si arribes i tens 

una edat en què tots els danesos estan ja amb fills petits. (aquí abans dels 30 anys 



molts ja han format una família). Sí que vaig notar un canvi quan vaig començar a 

parlar danès, que la gent s’esforci a integrar-se està molt acceptat, evidentment, com a 

tot arreu. No he percebut mai xenofòbia personalment, però sí que sé que aquí no es 

el mateix ser europeu que àrab, per exemple. 

 

4-Puntua de l’1 al 10 (segons el que has viscut personalment) els següents 

aspectes de  l’estat del benestar: 

 Situació econòmica i laboral: 9 

 Sistema educatiu: 7 (molt bé perquè és gratuït, però tinc seriosos dubtes 

sobre la qualitat) 

 Compromís cívic i igualtat de gènere: 8 

 Sistema sanitari: 7 (responen molt bé quan no estàs bé, però el concepte 

medicina preventiva no existeix, miren massa a estalviar) 

 Ecologia:  10 

 Balanç de vida-treball: 10 

5-Pel que has viscut personalment, consideres que el benestar d’aquest país 

està massa idealitzat de cara a la visió de la resta del món? 

No, no és perfecte, però és de llarg millor que molts altres llocs. 

Espero que et serveixi d’alguna cosa! 

  



MANU 

Edat: 27 anys. 

Temps vivint a Dinamarca: 3 anys. 

1-Què t’ha aportat el fet de viure a l’estranger? 

Viure a l’estranger t’aporta confiança i seguretat en un mateix. T’obliga a espavilar-te i 

a obrir la ment a coses noves. Però això passa allà on vagis, no té res a veure amb 

Dinamarca. Dinamarca en concret m’ha ofert la possibilitat d’estudiar una carrera que 

m’interessa, d’una manera molts més pràctica, en anglès i gratuïtament. M’ha aportat 

desenvolupament personal i professional. 

2- Què et va fer decidir per Dinamarca? 

Que s’hi pogués estudiar en anglès i de franc, sincerament. Però va ser una decisió 

conjunta amb la meva xicota. Vaig anar d’intercanvi amb el programa Erasmus a 

Polònia, ens vàrem conèixer i en acabar el curs vàrem decidir anar a estudiar a 

l’estranger junts. Però havia de ser a l’estranger per tots dos, així que ens vàrem 

decidir per Dinamarca per les raons que comentava, a més a més de les millors 

oportunitats de futur que prometia. 

3-Quins fets destacaries positivament, que t’hagin afectat o sorprès, del seu 

estat del benestar? 

A Dinamarca et paguen per estudiar. Diu molt d’un país que pagui als seus estudiants. 

No només estudiar de franc. Pagat. Demostra la visió de futur i capacitat de planejar i 

arribar a un consens sobre els temes més importants dels polítics d’aquí i ciutadans 

d’aquí. A sobre, cursos i carreres literalment de tot i amb les millors instal·lacions 

possibles. El govern dóna ajudes d’uns 120€ al mes (per pis) als estudiants i d’altres 

col·lectius amb menys recursos. 

A més d’això, les facilitats per tenir fills també són sorprenents. La baixa de maternitat 

crec que és d’un any per a la mare i mig per al pare i se la poden combinar. 

El sistema públic és molt eficient en general. Anar a l’Ajuntament a Catalunya és 

sempre un merder. Aquí és fàcil saber on anar, tot està ben explicat i, es fa molt més 

amè. I tot això sense parlar danès... Pots fer moltíssims tràmits per Internet així que 

sembla que hi hagi menys burocràcia, tot i que, de fet, n’hi ha tanta o més.  

El servei sanitari també és molt eficient. De vegades tant que et dóna la sensació que 



no t’han pres gaire seriosament i només volen que marxis. Però, de fet, hi ha 

poquíssims serveis sanitaris i Universitats privades perquè no poden competir amb els 

recursos i el finançament públics. Això és d’admirar. 

I les ajudes socials són gairebé inesgotables per als nacionals danesos. Afirmen que si 

no vols, no has de treballar. Sempre pots comptar que l’Estat et donarà un cop de mà. 

 

4- Com valores la teva convivència amb els danesos? Respecte els resultats de 

les últimes eleccions, has pogut percebre alguna vegada xenofòbia en aquest 

país que suposadament és tan respectuós? 

La convivència amb els danesos és molt “políticament correcta”. Són amables en 

general però alhora són freds i distants. És complicat fer-se un grupet. Però suposo 

que també hi té molt a veure el fet de no parlar l’idioma. Amb tot això, jo la valoro com 

positiva. És gent amb qui es pot parlar serena i obertament.  

Tanmateix sí que hi ha força racisme i xenofòbia. No ho diuen gaire obertament però 

es nota. S’observa. He percebut xenofòbia moltes vegades, però no tant obertament 

com en altres parts del món. Aquí tot és més subtil. Hi ha moltíssima gent de pares 

immigrants de segona i tercera generació que no estan integrats en absolut. Tenen 

passaport danès, parlen danès, però no són danesos. Molts ho reconeixen i es nota 

fins i tot des de fora. Però crec que també és força particular de Copenhaguen on es 

concentra la gran majoria dels immigrants com jo. Una vegada en un bar uns danesos 

amb els que em vaig trobar em deien: “Ah, tu només ets aquí perquè a Espanya no 

teniu feina i ens la veniu a treure a nosaltres”. Jo li vaig contestar que no era la raó per 

la que era allà, però que i si ho fos, quin era el problema? Vàrem acabar marxant del 

bar i per sort no va passar res més. Aquí s’ha estat molts anys convidant a immigrants 

a venir perquè necessitaven mà d’obra durant el període de canvi de model econòmic, 

del sector primari al terciari, que començà fa una quarantena d’anys. I ara que la gent 

s’ha pogut guanyar la vida, els culpen de tot... I amb la crisi actual de refugiats s’està 

veient la veritable moral de molts danesos. 

 

5-Puntua de l’1 al 10 (segons el que has viscut personalment) els següents 

aspectes de  l’estat del benestar: 

 Situació econòmica i laboral: 7 

 Sistema educatiu: 9 



 Compromís cívic i igualtat de gènere: 8 

 Sistema sanitari: 7 

 Ecologia:  8 

 Balanç de vida-treball: 8 

6-Pel que has viscut personalment, consideres que el benestar d’aquest país 

està massa idealitzat de cara a la visió de la resta del món? 

No sé com d’idealitzat ho té el món, però suposo que una mica sí. No tot són flors i 

violes. Tenen moltes coses bones i els serveis públics són envejables comparats amb 

els que tenim a Catalunya o Espanya, però hi ha altres cares amagades. De vegades 

són esquerps i malcarats. Creuen que el Govern és qui s’ha de cuidar de tot i a 

vegades s’obliden dels modals. Tanta igualtat frena molta gent brillant de desenvolupar 

més. També hi ha pobresa. No gaire però n’hi ha. Tenen un dels índex de suïcidi més 

alts del món... Però, per norma general, estan molt millor que la gran majoria d’altres 

països a nivell social. Està per veure quant de temps es sostindrà. 

Que vagi molt bé el treball!! 

  



 

ERNESTO  

Edat: 39 anys. 

Temps vivint a Dinamarca: 4.5 anys. 

1-Què t’ha portat a viure l’estranger? 

Després d’acabar el meu PhD (octubre 2003) vaig sortir a fer un postdoc i ja no he 

tornat. 

2- Què et va fer decidir per Dinamarca? 

Abans de Dinamarca he treballat a França (París), Suïssa (Basilea) i EUA (Palo Alto, 

San Francisco bayarea, Califòrnia). El meu projecte a Califòrnia s’acabava i em van 

oferir la feia a Copenhaguen. El salari era bastant més baix (el californià era el més alt) 

però el projecte era interessant i em venia de gust tornar a Europa. 

3-Quins fets destacaries positivament, que t’hagin afectat o sorprès, del seu 

estat del benestar? 

Com a model de societat m’agrada molt, i, pel 90% de la societat, la qualitat de vida és 

més gran que arreu... però per la gent amb sous alts és una mica a l’inrevés. 

M’explico: als EUA un sou “alt” pot ser fàcilment 5-10 vegades més alt que un sou baix 

i els impostos no augmenten gaire, mentre que a Dinamarca, un sou alt és 2-2.5 

vegades un sou baix i, com que els impostos a pagar són molt progressius, la 

diferència és encara més petita. Com que la meva xicota no té feina, aquí vivim amb 

un sou alt molt pitjor del que es viu als EUA o a Suïssa. 

4- Com valores la teva convivència amb els danesos? Respecte els resultats de 

les últimes eleccions, has pogut percebre alguna vegada xenofòbia en aquest 

país que suposadament és tan respectuós? 

En general a Copenhaguen es viu bé perquè és molt cosmopolita però quan surts del 

centre et trobes amb un nacionalisme bastant evident. Més que xenofòbia jo diria que 

és nacionalisme –car pensen que tot allò danès és bo i tot el que ve de fora és pitjor. 

Com he dit, més que xenofòbia (que també) el que més m’he trobat és assumir  que 

perquè vens de fora tot el que fas és menys fiable. Aquest fet els fa molt impermeables 

al canvi i a tot el que ve de fora, que suposo que pot ser percebut com xenofòbia. 



5-Puntua de l’1 al 10 (segons el que has viscut personalment) els següents 

aspectes de  l’estat del benestar: 

 Situació econòmica i laboral: 5 

 Sistema educatiu: 8 

 Compromís cívic i igualtat de gènere: 8 

 Sistema sanitari: 7 

 Ecologia:  9 (Cal puntualitzar que existeix un grau molt gran d’hipocresia. 

Importa molt el que es fa dintre de les fronteres de DK però no tant el que es fa 

i contamina a fora, com per exemple el “footprint” de fabricar un iPhone a la 

Xina) 

 Balanç de vida-treball: 9 (Personalment crec que aquí es treballa molt poc.) 

6-Pel que has viscut personalment, consideres que el benestar d’aquest país 

està massa idealitzat de cara a la visió de la resta del món? 

Jo no ho tinc gens idealitzat però entenc que la visió des del sud d’Europa pot ser així. 

No crec que sigui un mal model a seguir per a Catalunya (Dinamarca i Escandinàvia 

en general tenen moltes coses bones) però no cal oblidar que també tenen moltes 

(moltes!) coses a millorar. Una altra cosa és si el sistema és totalment exportable i, la 

veritat, jo crec que no. El sistema escandinau funciona bé amb la mentalitat 

protestant/nòrdica, que té molt poques aspiracions i és feliç amb poca cosa. Així 

doncs, hi ha parts que poden servir de model i parts que no. 

El tema del nacionalisme i d’infravalorar o prejutjar tot el que ve de fora, tu que 

has viscut en altres països, a Dinamarca és on has tingut més aquesta 

sensació? 

No és fàcil d’explicar però ho intentaré! Tots els altres països on he viscut, són també 

molt nacionalistes. El que marca la diferència és que, generalitzant, els danesos de 

debò es creuen que tot el que és danès és més bo o més fiable. En d’altres 

segurament no, però, en aquest aspecte, Dinamarca és, de lluny, el més nacionalista 

al meu parer. 

Un petit exemple, després de començar parlant d'aspiradores, on uns companys de 

feina defensaven que la marca local (Nilfisk) era millor que les alemanyes (Bosch, 

Siemens, ...) vam acabar parlant de tomàquets. Jo pensava que havia posat un 

exemple en el que, indubtablement, el producte danès no és el millor... però em van dir 

que, tot i ser petits, cars i no saber a res, al menys eren més sans. Òbviament, vaig 



preguntar per què i em van respondre que "els que venen de fora tenen molts 

pesticides". És a dir, assumeixen que et pots refiar dels agricultors danesos (pel fet de 

ser danesos!) i no de la resta...   i aquesta actitud, crec, és generalitzable. No ho fan a 

mala llet però de debò pensen que ells (els danesos/escandinaus) fan les coses 

"millor".  

PD: Em vaig acabar comprant un aspirador Nilfisk i haig de dir que pel moment estic 

prou content! 

Salut i que et vagi be el treball. 

  



LAURA 

Edat: 26 anys 

Temps vivint a Dinamarca: 2 anys 

1-Què t’ha aportat el fet de viure a l’estranger? 

No és el primer cop que visc a l’estranger, però el que he après vivint fora és ser més 

independent i aprendre a lluitar pel que realment vull, costi el que costi. 

2- Què et va fer decidir per Dinamarca? 

.Vaig venir a viure a Dinamarca fa 2 anys ja que el meu xicot és danès. 

3-Quins fets destacaries positivament, que t’hagin afectat o sorprès, del seu 

estat del benestar? 

Amb l’estat del benestar d’aquí tothom té dret a sanitat, educació, educació 

universitària i moltes coses més. Això és una cosa que ja sabia abans de venir cap 

aquí però és quan hi convius que veus que realment funciona i permet que  les 

persones siguin més independents. 

4- Com valores la teva convivència amb els danesos? Respecte els resultats de 

les últimes eleccions, has pogut percebre alguna vegada xenofòbia en aquest 

país que suposadament és tan respectuós? 

La veritat és que no tinc amics danesos, però treballo amb danesos i són sempre molt 

educats, no he sentit mai que fossin racistes (tot i que treballo a l’aeroport i és un 

ambient molt internacional). Amb els amics del meu xicot no he percebut mai cap 

problema, el que si que noto és que quan comences a parlar danès és quan realment 

comencen a deixar-te integrar més, com a mínim aquesta és la sensació que tinc jo. 

5-Puntua de l’1 al 10 (segons el que has viscut personalment) els següents 

aspectes de  l’estat del benestar: 

 Situació econòmica i laboral: 8 

 Sistema educatiu: 10 

 Compromís cívic i igualtat de gènere: 7 

 Sistema sanitari: 7 

 Ecologia:  7 

 Balanç de vida-treball: 8 



6-Pel que has viscut personalment, consideres que el benestar d’aquest país 

està massa idealitzat de cara a la visió de la resta del món? 

Crec que aquest estat del benestar està molt bé, però potser sí que el tenim una mica 

idealitzat. Crec que el fet que el govern doni tantes ajudes (que està molt bé), fa que la 

gent es torna una mica passiva i deixi de preocupar-se tant pels altres. Com que 

paguen tants impostos, tinc la sensació que a vegades creuen que ja fan prou amb 

això. La gent és més independent que a Espanya però a la vegada depenen del 

govern. Crec que amb aquest model danès, es perd una mica el ser familiar, com el fet 

d’ajudar els teus avis i coses així. 

Espero que et sigui d’ajuda! 

  



NATALIA  

Edat: 28 anys. 

Temps vivint a Dinamarca: 4 anys i mig des que em vaig mudar permanentment 

(anteriorment un any d’erasmus) 

1-Què t’ha aportat el fet de viure a l’estranger? 

L’oportunitat de poder fer un màster i un doctorat, que suposo que a Barcelona mai 

hagués arribat. També el poder formar una família: acabem de tenir una nena i a 

Barcelona probablement no m’ho hagués pogut permetre.  

2- Què et va fer decidir per Dinamarca? 

El primer cop vaig venir d’Erasmus. Tenia clar que volia anar cap al Nord (es diu són 

més civilitzats aquí dalt) i la universitat d’Aarhus oferia els cursos més interessants 

entre totes les destinacions escandinaves possibles. 

3-Quins fets destacaries positivament, que t’hagin afectat o sorprès, del seu 

estat del benestar? 

Es dóna molta importància a les famílies i l’Estat ofereix facilitats en forma d’ajudes 

públiques i flexibilitat laboral. 

4- Com valores la teva convivència amb els danesos?  

Estic casada amb un danès, així que en aquest sentit bé. Apart d’això, he d’admetre 

que tinc molt pocs amics danesos i que durant el màster costava molt relacionar-s’hi. 

Són molt seus, i tot i que són cordials i amigables si tu fas el primer pas d’acostar-t’hi, 

és molt complicat arribar a fer amics de debò. També s’ha de dir que jo no comparteixo 

la cultura de “una birra darrera una altra fins que acabem cecs”, que és molt danesa. 

Respecte els resultats de les últimes eleccions, has pogut percebre alguna 

vegada xenofòbia en aquest país que suposadament és tan respectuós? 

Mmm...Els danesos tenen moltes coses clarament més fàcils, però em sembla normal i 

sincerament una bona idea. Ara tothom vol venir i no només estudiar gratis sinó a més 

a més, cobrar per estudiar sense haver pagat impostos mai, i això és insostenible. I si 

es posa pegues als estrangers, es tatxa els danesos de xenòfobs. Jo personalment 

mai m’he sentit discriminada pel fet de no ser danesa, sí pel fet de no parlar danès, 

però suposo que en certs àmbits, com la cerca de feina, això també és comprensible. 



Ara també hi ha molt soroll pel tema dels refugiats. Sí que és cert que els danesos són 

molt protectors de la seva cultura i del seu país, i tenen por que deixar entrar massa 

gent canviarà les coses i que tot deixarà de funcionar tan bé com ara. Fins a cert punt, 

si mirem cap a Espanya els últims 10 anys, potser no estan pas tan bojos. 

5-Puntua de l’1 al 10 (segons el que has viscut personalment) els següents 

aspectes de  l’estat del benestar: 

 Situació econòmica i laboral: 8 

 Sistema educatiu: 10 

 Compromís cívic i igualtat de gènere: 9 

 Sistema sanitari: 7 

 Ecologia:  9 

 Balanç de vida-treball: 10 

6-Pel que has viscut personalment, consideres que el benestar d’aquest país 

està massa idealitzat de cara a la visió de la resta del món? 

Considero que si ets danès o has viscut aquí un temps i t’has adaptat (après l’idioma, 

trobat feina, pagat impostos...) s’hi viu molt bé. El problema ve quan la gent pensa que 

vindrà aquí i li donaran de tot fàcilment des del primer moment. Es pot viure molt bé 

però sincerament, t’ho has de treballar. 

Espero que et serveixi! 

  



GERARD ENCINA LLAMAS 

Temps vivint a Dinamarca: Uns quatre anys. Arribo a Dinamarca el 22 d’agost del 

2011. 

1-  Què t'ha aportat el fet de viure a l'estranger?  

Estudis. Vaig anar a fer un MSc in EngineeringAcoustics a la TechnicalUnivesity of 

Denmark (DTU).  

2- Què et va fer decidir per Dinamarca?  

Durant la tesis del bachelor (enginyeria tècnica) que vaig fer a la UPC a Terrassa, ja 

vaig descobrir Escandinavia, ja que vaig fer un Erasmus a Trondheim, Noruega. En 

aquell moment volia comprovar de primera mà si totes aquelles bondats que es deien 

sobre els països nòrdics eren certes o no. Vaig estar-hi 5 mesos durant la primavera 

del 2008, i em va agradar. En tornar, vaig començar a treballar d’enginyer acústic a 

Barcelona fins al 2011, i quan em vaig cansar, vaig decidir estudiar més fent un màster 

d’enginyeria acústica. A Europa, hi ha bàsicament dos llocs on facin un MSc d’aquest 

tipus en anglès, Southhampton a UK i a la DTU a Dinamarca. Els dos programes són 

bons, però m’atreia més Dinamarca que Anglaterra com a país, i a més, el MSc a 

Dinamarca era gratuït per a ciutadans europeus mentre que l’anglès valia uns 4000€.  

3- Quins fets destacaries positivament, que t'hagin afectat o sorprès, del seu 

estat del benestar? 

 Hi ha dues coses on hi ha molt suport per part de l’estat. La primera és en tot allò 

relacionat amb l’ensenyament. L’escola és totalment gratuïta per tothom dels 0 anys 

fins a la universitat, màster inclòs, i també formació professional. Aquestes ajudes 

també s’apliquen a educació no reglada, com els “højskole. No obstant, hi ha molta 

crítica i un cert debat social ja que tot i que hi inverteixen molts diners, no acaben 

d’obtenir uns resultats tan bons com a Finlàndia. El segon aspecte són totes les ajudes 

a les famílies i sobretot als fills.  

Tenir un fill a Dinamarca està molt recolzat per l’estat, i a part de tenir molta facilitat per 

tal de conciliar amb la feina el període quan el nen acaba de néixer, hi ha ajuda 

econòmica des del primer dia. Els danesos reben una ajuda de l’estat per cada fill que 

tenen, i aquesta ajuda dura fins que el fill és major d’edat (quan fa 18 anys). Un cop és 

major d’edat, si decideix estudiar (anar a la universitat, per exemple), aleshores cobra 

una beca d’uns 780€ mensuals (si no viu a casa dels pares, que és la norma general) 

per cobrir les seves despeses. A Dinamarca es considera que, mentre el fill és menor 



d’edat, els seus tutors legals son normalment els pares i per tant és obligació seva 

tenir cura del fill. Per això les ajudes per tenir els fills es donen als pares. Però un cop 

és major d’edat, legalment el fill ja és adult i per tant els pares ja no són responsables, 

per això l’ajuda va a la persona (el fill) directament en cas que estudiï, ja que no és 

possible que el fill sigui independent econòmicament dels pares i estudiï alhora sense 

tenir un suport de l’estat.  

4- Com valores la teva convivència amb els danesos?  

És bona. No és fàcil d’entrada formar part dels seus cercles més privats, però els 

catalans tampoc som en general gaire més oberts, crec jo. A part, estant en un 

ambient universitari i internacional potser és més fàcil accedir-hi, ja que ells estan 

predisposats a parlar l’anglès perquè és normal en aquest ambient. En tot cas hauria 

de dir que la convivència és bona perquè la meva parella és danesa i la seva família 

m’ha acollit molt amablement.  

Respecte els resultats de les últimes eleccions, has pogut percebre alguna 

vegada xenofòbia en aquest país que suposadament és tan respectuós? 

 Directament jo no. Ni ara ni abans. S’ha de tenir en compte també que els ambients 

en què jo em moc no són prou concrets. Jo faig ara un PhD (doctorat) i per tant la 

majoria de gent amb qui em relaciono estan en un ambient molt internacional (al meu 

departament hi ha com a mínim unes 10 o 15 nacionalitats diferents). No obstant, 

probablement aquest és un dels majors problemes socials a Dinamarca, i és un dels 

monotemes a les tertúlies i a les notícies. Més que catalogar-ho de xenofòbia, la qual 

cosa crec que no és just perquè en general els danesos son profundament 

respectuosos amb tothom a nivell individual, jo ho catalogaria de dificultat d’integració 

dels nouvinguts i por als efectes de la globalització.  

Segons el meu punt de vista, aquests augments de partits polítics com 

DanskFolkeparti (el partit polulardanès) recullen més un sentiment de por envers als 

nouvinguts que de fàstic o repudia. El que jo crec que passa és que la nació danesa 

està definida sobre una base fonamentalment ètnica. És a dir, Dinamarca ha sigut una 

regió on històricament no hi ha hagut grans moviments migratoris, degut a que està 

bastant al nord i les condicions de vida són dures per qüestions de clima. Els 

intercanvis culturals s’han produït entre cultures molt semblants com suecs, noruecs o 

alemanys del nord, els quals comparteixen religió (protestants) i costums, i ètnicament 

són molt propers. 



 Comparat amb Catalunya, que som una barreja de tot i per on ha passat tothom 

(fenicis, romans, grecs, àrabs, jueus...), els danesos tenen un substrat social molt més 

homogeni. Això va posar les bases (i no absents de lluites com a tot arreu) per tal de 

crear una societat molt igualitària on la riquesa que es produeix es reparteixi bastant 

uniformement entre tots els membres de la societat.  

Òbviament a Dinamarca hi ha classes, i també hi ha rics i pobres, però la diferència 

entre 1% més ric i 1% més pobre és menor a Dinamarca que en altres països (o com a 

mínim és menor que a Catalunya). Ara tenen però un problema nou, i és que degut a 

la globalització, comencen a haver onades migratòries de gent culturalment (altres 

religions) i ètnicament (altres races) molt diferent a ells. Aquesta gent, molts d’ells 

refugiats, provinent abans (uns 20 o 30 anys enrere) de l’Iran, Afganistan, Eritrea o els 

Balcans, i més recentment de Síria, està produint certa tensió social, ja que ara els 

recursos de l’estat del benestar no s’han de repartir entre una societat similar, sinó que 

s’han de repartir entre gent culturalment diferent, amb la paradoxa que els fills 

d’aquests immigrants son ciutadans danesos de ple dret i no son discriminats de cap 

mena per les institucions, però socialment no son tan “purs” com els danesos “rossos”.  

Això que explico es pot veure en exemples en la societat. Per exemple, si mirem la 

gent que arriba a les universitats, es pot veure fàcilment que a la universitat tècnica (on 

jo treballo) hi ha molt pocs danesos “no rossos” (és a dir, segona o tercera generació 

de immigrants). Aquestes segones o terceres generacions d’immigrants tenen els 

mateixos drets que els danesos “de tota la vida”, han viscut sempre a Dinamarca i se 

senten danesos, parlen danès perfectament i han fet tota la seva escolarització a 

Dinamarca, però per alguna raó no segueixen les mateixes dinàmiques que els fills 

dels danesos “autòctons”. Per contra, a la Universitat de Copenhaguen, on 

s’imparteixen carreres més socials, i hi ha més noies i si que hi ha més daneses filles 

d’immigrants. És a dir, les daneses filles d’immigrants arriben a la universitat i després 

arriben a ser infermeres, metgesses o professores, però els fills d’immigrants no 

arriben a la universitat, molts fan feines d’oficis (com FP a Espanya) o fan feines poc 

valorades. 

 Però el cas que volia explicar és que, quan vaig fer un curs a la facultat de medicina a 

la Universitat de Copenhaguen i vaig anar per primer cop a la cantina a l’hora de dinar, 

vaig veure que allà hi havia un problema social. En general, les daneses “rosses” 

s’asseien juntes per dinar, i les daneses “no rosses”, amb la pell més morena i algunes 

amb mocador al cap s’asseien en altres grups diferenciats. No vull dir amb això que hi 

hagi un conflicte viu al carrer, però si que hi ha grups socials molt marcats que poques 



vegades es relacionen i fan coses junts, i això produeix tensions i si va en augment, 

pot esdevenir un problema. 

 A més a més, la societat danesa pateix una paradoxa i és que necessita tenir un estat 

obert en termes econòmics, perquè si ets un estat petit necessites que les teves 

empreses venguin a tot el món i en aquest sentit la globalització els va molt bé per a 

les seves empreses i per tant, per mantenir el seu estat del benestar. No obstant, la 

globalització també comporta una mobilitat de persones més fàcil, i això a una gran 

part de la societat danesa li fa por, i demana tancament i control, com estem veien en 

l’actual crisis dels refugiats sirians.  

Això no és un problema únic de Dinamarca, sinó que diria que a part de poques 

excepcions, tota Europa està en una dinàmica de retancament dels antics estatnació. 

Però a Dinamarca, que és una estat petit, el tancament de l’estat en ell mateix pot 

provocar problemes econòmics ja que les empreses tindrien dificultat per vendre fora, i 

l’obertura de l’estat pot provocar que més gent culturalment molt diferent a ells vingui a 

Dinamarca, i com que no estan sabent gestionar aquest fenomen, poden incrementar 

la tensió social. Veurem que passa en els anys que han de venir, però els danesos 

poden tenir problemes seriosos en un futur pròxim, i no acabo d’estar convençut del tot 

si estan fent allò correcte per solucionar-los. 

5- Puntua de l’1 al 10 (segons el que has viscut personalment) els següents 

aspectes de l’estat del benestar:  

 Situació econòmica i laboral → 8 (canvia una mica segons l’àmbit. En 

enginyeria gairebé 10, en altres sectors de menys valor afegit seria més baix)  

 Sistema educatiu → 7  

 Compromís cívic i igualtat de gènere → 9(En qüestions d’igualtat de gènere, 

10 sense cap dubte. Compromís cívic no entenc ben bé a que es refereix, però 

si es refereix a força del teixit social, crec que és molt alt. Per fer-te una idea, la 

participació a les eleccions sempre ronda per sobre del 85%. Hi ha un teixit 

associatiu força potent, i per exemple la força dels sindicats és molt potent a 

Dinamarca).  

  Sistema sanitari →6 (Aquest és un dels punts febles, crec jo. Tenen un bon 

sistema sanitari, però he sentit moltes crítiques i he viscut alguna situació que 

mostrava que el sistema és molt impersonal i extremadament mecanitzat. 

Sobretot l’atenció a la gent gran crec que és molt trista i poc considerada a 

Dinamarca. Comparat amb nosaltres, tenen molts menys problemes de 



recursos, però crec que el sistema sanitari català, i segurament és extensible a 

l’espanyol, és força millor i més complet que el danès)  

 Ecologia → 10 (L’ecologia és perfecte perquè no es tracta com un tema a part. 

Està absolutament integrat dintre de tots els altres sistemes. Per exemple, no hi 

un partit verd o ecologista a Dinamarca ja que no té cap sentit, perquè des de 

l’esquerra anticapitalista fins als més conservadors ho tenen profundament 

integrat en els seus programes)  

 Balanç de vida-treball →10 (Això és excel∙lent. Segurament com a 

conseqüència de la força dels sindicats, la conciliació vida familiar i laboral és 

perfecte. En un ambient acadèmic no tant, perquè la univesitat té altres 

dinàmiques; però en l’empresa normalment després de les 16 ja no hi ha ningú 

a les oficines. (És més, està mal vist si marxes massa tard molts dies, perquè 

significa que ets un pare/mare poc responsable)  

6- Pel que has viscut personalment, consideres que el benestar d'aquest país 

està massa idealitzat de cara a la visió de la resta del món? 

 En general jo diria que sí, però depenent de com l’enfoquis la pregunta, les respostes 

serien diferents, segons el meu parer. Si quan preguntes sobre “aquest país” et 

refereixes bàsicament a l’estat, diria que la idealització es basa en una exaltació dels 

avantatges socials que proporciona l’estat danès obviant allò que requereix als 

ciutadans.  

les esquerres catalanes i també espanyoles comparen els serveis de l’estat del 

benestar danès amb el català o espanyol sempre expliquen tot allò de més que reben 

els danesos en comparació amb els catalans, però mai parlen dels privilegis que 

alguns catalans i espanyols tenen i que els danesos no. Per exemple, els privilegis 

dels treballadors públics (funcionaris) a Espanya no existeixen a Dinamarca. A 

Dinamarca, un treballador públic és algú que ha signat un contracte laboral amb una 

empresa pública, i per tant si ho fa malament pot ser acomiadat com qualsevol altre 

treballador de l’empresa privada. A la universitat, per exemple, si el catedràtic del meu 

departament comença a fer-ho malament, en les enquestes de valoració internes dels 

seus empleats comencen a sortir resultats nefastos i en les valoracions dels cursos 

que ell fa els estudiants diuen que ho fa malament i en uns anys el nivell del 

departament baixa, acabaran per fer-lo fora.  

Això en el sistema universitari espanyol no passa, perquè si tens plaça de professor no 

et poden fer fora (gairebé) mai. Altres exemples serien a l’hora de buscar feina. Si 

estàs a l’atur a Dinamarca i no demostres una actitud activa de cerca de feina o 



d’estudiar, primer parlen amb tu per esbrinar que et passa (pot ser que tinguis algun 

problema psicològic), però si veuen que és simplement desgana i que pretens viure 

descaradament a costa dels altres, et treuen la prestació de l’atur.  

Quantes vegades a Espanya hem trobat gent que (sobretot abans de la crisis) 

treballava un temps i després s’apuntava a l’atur per no fer res una temporadeta? Més 

d’un! Ara be, si quan deies en la pregunta “aquest país” et referies no només a l’estat 

sinó a tot el país en general, aleshores si que crec que està sobrevalorat. És veritat 

que Dinamarca té moltes coses bones, com una economia molt avançada que ofereix 

feines molt interessants que motiven a gent que busquem feines apassionants, o un 

estat del benestar que ajuda molt i que és molt amable amb el ciutadà. Però hi ha 

altres coses que també formen part de la vida que normalment només es valoren quan 

ja no les tens a prop. 

 Segons la meva opinió, Dinamarca és un país extremadament avorrit. Als que ens 

agrada la natura i la muntanya, per exemple, la geografia danesa és avorridíssima. Tot 

és molt pla i monòton. A més el clima és hostil, la qual cosa fa que durant la major part 

de l’any no puguis gaudir d’activitats a l’aire lliure. Sobretot a l’hivern, el que la majoria 

de danesos fan als caps de setmana és estar-se a casa, quedar per prendre un cafè 

amb els amics, o fer pastissos. Jo no dic que no estigui be, però comparat amb la 

varietat d’activitats culturals i d’oci que tenim a Catalunya, no hi ha color. Un altre 

aspecte que trobo a faltar és l’activitat cultural, i em refereixo aquí a la cultura popular. 

A Dinamarca, no sé encara bé per quin motiu, no n’hi ha. O no n’hi ha hagut mai, cosa 

que dubto, o el més probable és que ho hagin deixat morir. Les úniques festes 

populars que celebren son bàsicament festes religioses (més o menys comunes a tots) 

com Nadal o Pasqua, i festes importades com Halloween. Però festes folklòriques i 

populars com tenim nosaltres per donar i per vendre, no en tenen, i per mi això fa un 

país més trist.  

A més, vinculat amb el que deia abans de la integració dels nouvinguts, aquestes 

festes populars fan una feina magnífica per tal de crear teixit social. I probablement 

aquesta falta d’activitat social fa que la societat quedi més departamentada i hi hagi 

menys interrelació entre grups socials diferents. Per resumir-ho, jo acostumo a dir que 

Dinamarca és un estat molt ric però és un país molt pobre, mentre que a Catalunya 

tenim un país riquíssim, però un estat molt pobre. Per tant, queda clar que allò que els 

catalans hem de canviar per tal d’assemblar-nos als danesos és doncs, l’estat. 

Espero que sigui d’ajuda i sort amb el projecte! Vagi bé! 
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