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ANNEX 1 

Enquesta model a la població autòctona.  

Treball de recerca: La immigració subsahariana (Curs 2016-2017) 

Percepció sobre como és la immigració.                                                                           

(S’han enquestat 89 persones, entre 14 anys i 70 anys de Catalunya)  

1. Quants anys tens? 

a) Entre 14 i 25 anys.                     c)   Entre 46 i 65 anys. 

b) Entre 26 i 45 anys.                     d)   Més de 66 anys.  

2. Quina nacionalitat tens? 

a) Nacionalitat espanyola. 

b) Doble nacionalitat (Nacionalitat espanyola i una altra) 

c) Altra. _________ 

3. Quin significat té la paraula immigració? 

a) Abandonar el teu país d'origen, de manera voluntària o per forces 

externes, per instal·lar-se en un altre país. 

b) Abandonar el teu país per visitar altres països. 

c) Abandonar el teu país per anar a estudiar a altres llocs. 

d) Totes les anteriors són correctes. 

4. Entre tots els seus coneguts, quants són immigrants? 

a) La gran majoria (molts).           c)   Molt pocs.  

b) Bastants.                                     d)   Cap.  

5. Quina relació tens amb els immigrants? 

a) Familiars.                                   d) Companys de feina. 

b) Amics.                                        e) “Només de vista”. 

c) Veïns.                                         f) Altre. _________ 

6. Quin d'aquests grups creus que formen el percentatge més gran 

d'immigrants a Espanya? (Màxim tres respostes) 

a) Marroquins.                               e) Gitanos 

b) Senegalesos.                              f) Búlgars.  

c) Romanesos.                               g) Altre. ________ 

d) Àrabs.  
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7. Com diries que els espanyols tracten als immigrants? 

a) Amb indiferència.                    c) Amb amabilitat i cordialitat.  

b) Amb menyspreus.                    d) Amb “normalitat”.  

8. I al revés? Com tracten els immigrants als espanyols? 

a) Amb indiferència.                    c) Amb amabilitat i cordialitat.  

b) Amb menyspreus.                    d) Amb “normalitat”.  

9. Del 1 al 10, en quin punt estàs d'acord amb aquesta opinió?                                                        

- Els immigrants tenen més ajudes escolars que els espanyols. 

 

10. Del 1 al 10, en quin punt estàs d'acord amb aquesta opinió?                                                        

- Els immigrants tenen més treball que els espanyols. 

 

11. Que consideres que s'hauria de fer amb els immigrants il·legals? 

a) Regularitzar-los (residència, asil, papers...). 

b) Regularitzar aquells que tenen uns ingressos econòmics estables. 

c) Exportar-los als seus països d'origen. 

d) Altres. ________ 

12. Què opines a nivell demogràfic sobre l'arribada d'immigrants a 

Catalunya? 

a) És positiva. 

b) És necessària per aturar l'envelliment de la població. 

c) Perjudicial perquè fa que es perdi identitat cultural. 

d) Innecessària. 

e) Altres. ________ 

13. Has escoltat comentaris racistes o xenòfobs? 

a) Sí                                               b) No 

14. Si a la resposta anterior has contestat que sí, on els has escoltat? 

a) En llocs públics (transports públics, restaurants, centres comercials...). 

b) En els mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa...). 

c) En llocs de reunió amb els amics. 

d) En llocs de reunió amb la família. 

e) Altres. ________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANNEX 2 

Entrevista model a la població immigrant.  

Treball de recerca: La immigració subsahariana (Curs 2016-2017). 

Entrevista a un immigrant.                                                                                                

(S’han enquestat 63 immigrants subsaharians, entre 25 i 57 anys, de la població de 

Granollers (Barcelona, Catalunya)).  

1. Quin és el seu nom? 

2. Quants anys té? 

3. Quin és el seu país d’origen? 

4. Quants anys porta a Espanya? I a Catalunya? 

5. El primer cop que va immigrar ja va ser a Espanya o va estar anteriorment en 

un altre país? 

6. Per què va decidir venir cap a Espanya i no a un altre lloc?  

7. Abans de venir, al seu país tenia treball?  

8. Va venir sol o acompanyat de la seva família? 

9. Quina ruta/camí va seguir fins arribar?  

10. Va venir de manera legal o il·legal? 

11. Quins serveis li van oferir les màfies a l’hora de voler arribar fins aquí? 

12. Va haver de pagar per poder venir? Si és així, quina quantitat? 

13. Quan va arribar el primer dia, on va dormir? I el següents dies? 

14. Ara té un lloc de residencia fix? Viu sol, amb la seva família o amb 

companys de pis?  

15. Ha aconseguit els papers? I l’asil? 

16. Quins tràmits va haver de fer per aconseguir-ho?  

17. Té treball? Quan va tardar en trobar un treball “estable”? 

18. L’importaria dir-me quantes hores treballa al dia? Quan cobra al mes? 

19. Està inscrit en alguna organització per trobar treball, com per exemple una 

ETT?  

20. Encara té algun familiar al seu país d’origen? Si es així, els hi envia diners? 
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21. Sap parlar català amb fluïdesa? L’Ajuntament li ha proporcionat ajudes 

econòmiques a l’hora d’aprendre’l?  

22. Els seus filles han rebut ajudes a l’hora d’estudiar? És a dir, facilitats per 

aprendre el català, beques d’estudis, etc. Si és així, quines? (Aquesta només 

es farà si té fills a Catalunya) 

23. Es suposa que es va veure obliga’t a deixar el seu país perquè la situació no 

era la millor i van venir aquí per millorar-la? Ho ha aconseguit? 

24. Quines ONG considera que li han proporcionat més ajudes? 

25. Creu que els immigrants són ben acceptats pels ciutadans catalans? Per què? 

26. Ha patit alguna situació de racisme o xenofòbia?  

27. Si es així, podria explicar a on?  

28. Li agradaria tornar al seu país natal o vol quedar-se aquí per sempre?  

29. Sabent les dificultat que ha patit per arribar a Catalunya, tornaria a fer el 

procés?  
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