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INTRODUCCIÓ 

La Fundació del Món Rural és una iniciativa privada que compta amb el suport del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. 
 
Des de l’any 2005, la Fundació ha invertit recursos en obtenir informació sobre l’àmbit rural per tal de fer un bon 
seguiment del seu desenvolupament i de l’eficàcia de les polítiques públiques i accions destinades a aquest fi. 
 
Fruit d’aquesta inquietud, i també per a proporcionar informació als estaments governamentals que fan el disseny i 
aplicació de les polítiques, fins el moment han vist la llum un seguit d’informes basats en una sèrie d’enquestes que 
tenen punts en comú, la darrera de les quals és l’objecte d’aquest informe. 
 
Les edicions que s’han realitzat prèviament corresponen als anys 2005, 2007, 2008, 2009 i 2010, de manera que el 
present informe ofereix, a més de la informació proporcionada per l’enquesta 2016, una comparativa sobre les 
preguntes comuns a tots els anys . 
 
Els temes que inclou l’enquesta 2016 són els següents: 
 
• Satisfacció amb les condicions de vida actuals 
• Disposició a canviar de municipi 
• Valoració del sector agrari 
• Activitat econòmica en el món rural 
• Qualitat dels serveis públics al món rural 
• Canvi climàtic, medi ambient i sector agrari 
• Bosc i paisatge 
• La gestió de l’aigua i l’ús agrari 
• Relació amb el món rural 
• Compra d’aliments 
• Polítiques públiques 
• Mitjans de comunicació i món rural 



Informe  
Enquesta Fundació Món 
Rural 2016 
 

OBJECTIU 

L’objectiu de l’estudi és  

Obtenir informació per ajudar a dissenyar polítiques 
publiques que afavoreixin el desenvolupament del món rural 

amb la finalitat de servir als agents i estaments públics i privats en la 
presa de decisions sobre les mateixes i en la implantació d’accions 
concretes. 
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METODOLOGIA 

L’estudi es fonamenta en les respostes proporcionades per una mostra representativa  
de la població resident a Catalunya  de 18 i més anys, distribuïda segons àmbit de  
residència, d’acord a la classificació següent:  
 
 
 
 
 

 
 
 

L’enquesta s’ha dut a terme mitjançat la metodologia CATI. En l’anàlisi dels resultats s’ha 
posat especial èmfasi en les diferències que es poden detectar entre les percepcions que 
tenen els residents a les zones rurals i rurals profundes, els residents a zones rurals 
denses i els residents a zones urbanes.  
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FITXA TÈCNICA 

 Univers: residents a Catalunya de 18 i més anys. 
 Mostra: 600 entrevistes telefòniques amb sistema CATI, amb la següent distribució: 

 
 
 
 
 
 
 
 Error mostral: ±4,00% per a un interval de confiança del 95,5% (2 sigmes)  
      i sota el supòsit de màxima indeterminació (P=Q=50%). 
 Calendari: del 26 de setembre al 10 d’octubre de 2016 
 Informe de resultats: Institut Opinòmetre 
 

Tipologia Total població Mostra Error mostral 

Urbà 5.108.436 350 

Rural 329.066 125 

Rural dens 643.111 125 

Total 6.080.613 600 ±4,00% 
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PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC 
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Distribució de la mostra per grups d’edat 

Sexe 

Edat:  

La mostra apareix equilibrada pel que fa al sexe dels 
entrevistats amb una molt lleugera major presència 
de dones 

El grup d’edat més freqüent és el 
referit a persones d’entre 30 i 40 
anys i el menys nombrós és el 
referit a persones d’entre 18 i 29 
anys, els més joves de l’àmbit. 
Poc més d’una quarta part de la 
població té 60 i més anys, mentre 
que un 23% són persones d’entre 
45 i 59 anys 

Mitjana Desviació 
estàndard 

Mediana Moda 

47,37 anys 17,73 anys 44,00 anys 40,00 anys 
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PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC 

3,6% 
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Sense estudis

Primaris

Secundaris

Superiors

Nivell màxim d'estudis finalitzats 
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Estudiant

Tasques de la llar

Aturat

Treballa per compte
propi

Jubilat/Pensionista

Empleat compte aliè

Situació laboral actual 

Un 35,2% de la mostra té estudis superiors, mentre que el 64,8% restant no supera el nivell d'educació secundària. Més 
de la meitat són empleats per compte aliè, mentre que no arriba al 9% el percentatge de persones que treballen per 
compte propi. Estudiants i treballadors a la llar representen prop d’un 4% respectivament i els aturats no arriben el 8%. La 
resta, prop de la quarta part, són jubilats o pensionistes 
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PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC 

Mitjana Desviació 
estàndard 

Mediana Moda Mínim Màxim 

2,82  1,29  3,00  2,00  1,00  8,00  

El 50% de les llars té, com a molt, 3 membres i el 50% restant té més de 3, fins a un 
màxim de 8. Per terme mig, una llar té 2,82 membres amb una desviació de quasi 1,3. 
El cas més freqüent en la mostra, són les llars de 2 membres  
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SATISFACCIÓ AMB LES CONDICIONS DE VIDA ACTUALS 

1,1% 
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Gens Poc Mitjanament Bastant Molt

Grau de satisfacció personal amb el tipus de vida que porta actualment 
al seu municipi 

Mitjana Desviació 
estàndard 

Mediana Moda Mínim Màxim 

4,01 punts 0,91 punts 4,00 punts 4,00 punts 1,00 punts 5,00 punts 

Sobre una escala de Likert on 1 punt és el mínim i 5 punts el màxim, la mostra entrevistada mostra un elevat grau de 
satisfacció personal amb el tipus de vida que porta al seu municipi. El grau de satisfacció mitjà és de 4,01 punts, amb una 
desviació inferior a 1 punt. Les persones insatisfetes representen un 10% en conjunt i les mitjanament satisfetes no 
arriben al 8%. El resultat és força positiu i general per la qual cosa no hi ha diferències significatives per raó de sexe, edat o 
altres variables sòciodemogràfiques. Malgrat tot, s’aprecia una tendència de major satisfacció com més rural és l’hàbitat, 
ja que les mitjanes de satisfacció augmenten a mesura que els municipis són més rurals: urbà (3,99 punts), rural dens (4,08 
punts) i rural (4,10 punts)  
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SATISFACCIÓ AMB LES CONDICIONS DE VIDA ACTUALS 

3,2% 

34,5% 
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6,6% 
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No ho sap

Vosté diria que, en general, al municipi on viu els darrers anys la 
qualitat de vida de la gent… 

Mitjana Desviació 
estàndard 

Mediana Moda Mínim Màxim 

3,01 punts 1,04 punts 3,00 punts 2,00 punts 1,00 punts 5,00 punts 

Sobre una escala de Likert on 1 punt és el mínim i 5 punts el màxim, la mostra entrevistada mostra un grau dispers de 
percepció sobre l'evolució de la qualitat de vida al municipi on viu els darrers anys. El grau mitjà de puntuació és de 3,01 
punts, que s’interpreta com “la qualitat s’ha mantingut”, amb una desviació entorn a 1 punt. Les persones que pensen que 
la qualitat ha empitjorat representen un 37,7% en conjunt i les  que pensen que s’ha mantingut un 22,3%.  Els que tenen 
una percepció de millora són, en conjunt, un 35,6%. També hi ha un 4,4% que no ho sap. La dispersió en el resultat indica 
que hi ha diferències per raó d’algunes variables. L’anàlisi d’aquestes diferències es presenta a la següent transparència. 
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SATISFACCIÓ AMB LES CONDICIONS DE VIDA ACTUALS 

2,99 3,04 

Les dones apareixen com una mica més critiques 
que els homes pel que fa a l’evolució de la qualitat 

de vida al municipi on resideixen 

18-29 anys 3,04 

30-44 anys 3,01 

45 a 59 anys 2,89 

60 i més anys 3,11 

La franja d’enquestat d’entre 45 a 59 anys és la més crítica 
amb l’evolució  de la qualitat de vida al seu municipi i la de 

60 i més anys, la més conforme amb la mateixa 

Urbà 2,97 

Rural dens 3,12 

Rural 3,53 

Com més rural el municipi, millor percepció mitjana de 
l’evolució de la qualitat de vida al mateix 
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SATISFACCIÓ AMB LES CONDICIONS DE VIDA ACTUALS 
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No ho sap

En general als petits pobles de catalunya  la qualitat de vida de la gent… 

Mitjana Desviació 
estàndard 

Mediana Moda Mínim Màxim 

3,29 punts 0,99 punts 4,00 punts 4,00 punts 1,00 punts 5,00 punts 

Sobre una escala de Likert on 1 punt és el mínim i 5 punts el màxim, la mostra entrevistada mostra un grau dispers de 
percepció sobre l'evolució de la qualitat de vida als petits municipis de Catalunya. El grau mitjà de puntuació és de 3,29 
punts, que s’interpreta com “la qualitat ha millorat discretament”, amb una desviació entorn a 1 punt. Les persones que 
pensen que la qualitat ha empitjorat representen un 21,8% en conjunt i les  que pensen que s’ha mantingut un 15,4%.  Els 
que tenen una percepció de millora són, en conjunt, un 41,6%. Però també hi ha un 21,2% que no ho sap i que, per tant, 
no es relaciona o no para atenció als petits municipis. La dispersió en el resultat indica que hi ha diferències per raó 
d’algunes variables. L’anàlisi d’aquestes diferències es presenta a la següent transparència. 
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SATISFACCIÓ AMB LES CONDICIONS DE VIDA ACTUALS 

3,26 3,32 

Les dones apareixen com una mica més critiques 
que els homes pel que fa a l’evolució de la qualitat 

de vida als pobles petits de Catalunya 

18-29 anys 3,38 

30-44 anys 3,27 

45 a 59 anys 3,30 

60 i més anys 3,24 

Les diferències per raó d’edat pel que fa a l’avaluació 
mitjana de l’evolució de la qualitat de vida als pobles petits 

són mínimes. Els més joves són els més positius 

Urbà 3,29 

Rural dens 3,23 

Rural 3,49 

Tampoc hi ha grans diferències en l’opinió per raó del tipus 
de municipi. Els que viuen als més rurals són els més 

positius dins d’un interval molt estret 
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SATISFACCIÓ AMB LES CONDICIONS DE VIDA ACTUALS 

37,6% 

37,1% 

25,3% 

Vostè creu que als municipis petits la gent 
i/o les families arriben a final de mes? 

Sí No No ho sap

Les opinions sobre si els residents als municipis més petits arriben 
a final de mes estan força dividides. La majoria de la mostra pensa 
que sí, però només representa un 37,6%. Un percentatge similar 
pensa el contrari i una quarta part no ho sap, revelant que hi ha 

una part important de la població que desconeix les 
característiques de la vida a aquests municipis 
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SATISFACCIÓ AMB LES CONDICIONS DE VIDA ACTUALS 

41,0% 34,4% 

35,7% 38,4% 

23,3% 27,2% 
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Homes Dones

Vostè creu que als municipis petits la gent arriba bé a final de mes? 

Sí No No ho sap

Els homes estan proporcional més convençuts que les dones de que la gent als pobles més petits arriben 
bé a final de mes 

44,6% 34,9% 33,4% 39,5% 

35,9% 
36,9% 38,2% 37,1% 

19,5% 28,1% 28,4% 23,4% 
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Vostè creu que als municipis petits la gent arriba bé a final de mes? 

Sí No No ho sap

Els més joves i els més grans estan proporcional més convençuts que la gent de mitjana edat de que la 
gent als pobles més petits arriben bé a final de mes 
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SATISFACCIÓ AMB LES CONDICIONS DE VIDA ACTUALS 

35,1% 
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Urbà Rural dens Rural

Vostè creu que als municipis petits la gent arriba bé a final de mes? 

Sí No No ho sap

Quan més rural és el municipi major proporció de persones que pensen que la gent als pobles més petits 
arriben bé a final de mes: l’enquestat del medi urbà té una percepció poc realista d’aquesta qüestió 
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SATISFACCIÓ AMB LES CONDICIONS DE VIDA ACTUALS 

35,5% 
49,5% 
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propi

Estudiant Jubilat/Pensionista Tasques de la llar Aturat

Vostè creu que als municipis petits la gent arriba bé a final de mes? 

Sí No No ho sap

Qui treballa per compte propi o en tasques de la llar, presenta major proporció de persones que pensen 
que la gent als pobles més petits arriben bé a final de mes 

14,5% 
32,1% 38,5% 44,2% 

58,6% 
42,8% 35,2% 31,4% 
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Vostè creu que als municipis petits la gent arriba bé a final de mes? 

Sí No No ho sap

La proporció de persones que pensen que la gent als pobles més petits arriben bé a final de mes augmenta 
a mesura que ho fa el nivell d’estudis 
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DISPOSICIÓ A CANVIAR DE MUNICIPI 

17,0% 

83,0% 

Ha considerat mai la possibilitat de canviar de 
municipi de residència? 

Sí No

El 17% de la població enquestada ha considerat la possibilitat 
de canviar de municipi de residència, mentre que un 83% no té 
aquesta inquietud. La població catalana mostra un esperit 
majoritàriament sedentari. 
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15,8% 18,1% 

Els homes mostren una proporció superior de 
casos que han considerat canviar de municipi 

18-29 anys 24,8% 

30-44 anys 13,1% 

45 a 59 anys 25,3% 

60 i més anys 8,6% 

Les persones de 18-29 anys i les de 45-59 anys mostren 
major propensió a considerar un canvi de municipi 

Urbà 17,5% 

Rural dens 15,1% 

Rural 13,1% 

La proporció de casos que consideren canviar de municipi 
augmenta a mida que l’entorn és més urbà 

DISPOSICIÓ A CANVIAR DE MUNICIPI 
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DISPOSICIÓ A CANVIAR DE MUNICIPI 

Satisfacció mitjana amb la Qualitat de vida al seu municipi actualment 

Sí ha considerat canviar de municipi 3,56 punts sobre 5 

No ha considerat canviar de municipi 4,10 punts sobre 5 

Les persones que han considerat un canvi de municipi estan menys satisfetes amb la qualitat de vida 
al municipi actual que les que no ho han fet 

Sí ha considerat canviar de municipi No ha considerat canviar de municipi 

Jubilat /pensionista 7,2% 92,8% 

Tasques de la llar 14,4% 85,6% 

Empleat per compte aliè 19,1% 80,9% 

Aturat 21,8% 78,2% 

Treballa per compte propi 22,5% 77,5% 

Estudiant 29,3% 70,7% 

La situació laboral té certa influència en la consideració d’un canvi de municipi: hi ha més propensió a 
fer-ho entre els estudiants, els que treballen per compte propi i els aturats 
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DISPOSICIÓ A CANVIAR DE MUNICIPI 

17,0% 

83,0% 

Ha considerat mai la possibilitat de canviar de 
municipi de residència? 

Sí No

7,0% 

32,3% 

60,7% 

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%

No ho sap

Un municipi més gran

Un municipi més petit

Per quin tipus de municipi ha considerat 
canviar? 

Pràcticament el 61% d’enquestats que ha considerat un 
canvi de municipi optaria per un de més petit que l’actual: la 
vida rural resulta més atractiva per a la majoria dels que 
desitgen un canvi que la urbana 



Informe  
Enquesta Fundació Món 
Rural 2016 
 

DISPOSICIÓ A CANVIAR DE MUNICIPI 

17,0% 

83,0% 

Ha considerat mai la possibilitat de canviar de 
municipi de residència? 

Sí No

3,7% 

4,7% 

12,2% 

13,9% 

19,6% 

45,8% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Família

Habitatge

Altres

Serveis

Feina

Qualitat de vida

Per quin motiu ha considerat canviar de 
municipi de residència? 

Entre qui ha considerat un canvi de municipi, el motiu 
principal per fer-ho és el de cercar una millor qualitat de 
vida. Aquest motiu és seguit pel de recerca de feina 
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DISPOSICIÓ A CANVIAR DE MUNICIPI 

3,7% 

4,7% 

12,2% 

13,9% 

19,6% 

45,8% 
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Família
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Serveis

Feina

Qualitat de vida

Per quin motiu ha considerat canviar de 
municipi de residència? 

Altres motius per considerar un canvi de municipi: 
 
• Estar més a prop del serveis 
• No haver tingut opció per les facilitats que li van donar per venir a l’actual 
• Per tenir feina i gaudir de serveis públics 
• Pels impostos més baixos 
• Fugir de l’ambient independentista i les seves conseqüències econòmiques, socials i polítiques 
• Per temes de salut 
• Per tenir millor comunicacions 
• Per tenir més amics o estar més en contacte amb més gent 
• Per tenir més serveis d’oci 
• Anar a Madrid per pensar que està progressant més 
• Per feina i qualitat de vida 
• Per tot en general 
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DISPOSICIÓ A CANVIAR DE MUNICIPI 

Motiu principal Percentatges sobre respostes Percentatges sobre casos 

Per feina 54,0% 81,3% 

Per altres motius 27,8% 41,8% 

Per l’habitatge 8,6% 13,0% 

No ho sap 5,7% 8,6% 

Per la parella / família 4,0% 6,0% 

Total 100,0% 150,7% 

Per què creu que els joves se’n van dels municipis petits? 

La majoria de la gent pensa que els joves se'n van dels municipis petits perquè no troben feina. També, una proporció 
significativa fa al·lusió a altres motius entre els que es poden esmentar: 
 
Tenir millor accés a la cultura, a la ciència i a la tecnologia: estudis 
Amplitud de noves opcions, poder cercar noves opcions 
Trobar més oportunitats, poder fer més activitats, tenir més oferta d’oci, diversions 
Buscar coses noves: és avorrit 
Cadascú té el seu motiu 
Circumstàncies de les oportunitats 
Creuran que tenen menys oportunitats 
Economia, manca de serveis, d’estímuls i ajudes per joves, traves burocràtiques per iniciar noves activitats 
Aglomeració, els pobles són massa tranquils pels joves, no tenen bones comunicacions 
A les grans ciutats hi ha més possibilitats de trobar feina 
Enlluernament exterior 
Curiositat de conèixer 
Accessibilitat 
La vida al camp és més difícil; manca més vida social 
Una mica de tot, és un conjunt de coses 
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DISPOSICIÓ A CANVIAR DE MUNICIPI 

Motiu principal Percentatges sobre respostes Percentatges sobre casos 

Qualitat de vida 51,5% 73,1% 

Menor cost de l’habitatge 20,9% 29,7% 

Altres 13,3% 18,9% 

Per feina 9,7% 13,8% 

No ho sap 4,5% 6,3% 

Total 100,0% 141,9% 

La majoria dels entrevistats pensa que una determinada gent va a viure als municipis petits perquè cerquen una major 
qualitat de vida. També una proporció significativa fa al·lusió al menor cost de l’habitatge i a altres motius entre els 
que es poden esmentar: 
 
Proximitat a altres familiars. Motius familiars. 
Desconeixement del mon rural i esnobisme 
Viure una vida diferent. Per ideologia. 
Més barat i bona situació respecte de nuclis urbans grans 
Tranquil·litat i fugir del que hi ha a les grans ciutats; cansats de les grans ciutats i la seva oferta de vida 
Viure amb menys diners però més feliçment. Perquè els hi donen opcions.  
Hi ha de tot 
Idealització del mon rural. Més espai. Menys contaminació. Natura. Poc estrès, millor alimentació. 
Impostos, cost de vida. Motius econòmics. Més fàcil arribar a final de mes. Gent que s’aprofita de subvencions. 
Estrangers que ho tenen aquí més fàcil. 
Tranquil·litat de vida. Ho tenen tot fet i els mantenen els pares. Perquè tenen la vida resolta. 
Per la manera de veure la vida quan un es fa gran. Estar més acompanyat. Més protegit.  
Pels nens: que tinguin una vida més lliure: les escoles no estan massificades. 
Gent que torna perquè no veuen complides les seves expectatives fora dels pobles. 
 

Per quins motius creu vostè que una determinada gent va a viure als municipis petits? 
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VALORACIÓ DEL SECTOR AGRARI 
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Cap futur Poc futur Regular Bastant futur Molt futur No ho sap

Vostè creu que a Catalunya l’agricultura és una activitat amb molt, 
bastant, poc o cap futur? 

Mitjana Desviació 
estàndard 

Mediana Moda Mínim Màxim 

3,17 punts 1,16 punts 3,00 punts 2,00 punts 1,00 punts 5,00 punts 

Sobre una escala de Likert on 1 punt és el mínim i 5 punts el màxim, la mostra entrevistada mostra un grau dispers de 
valoració sobre el futur de l’agricultura a Catalunya. El grau mitjà de puntuació és de 3,17 punts, que s’interpreta com “pot 
tenir un cert futur”, amb una desviació entorn a 1,2 punts. Les persones que pensen que l’agricultura té poc o gens futur  
representen un 37,2% en conjunt i les  que pensen que regular un 12,7%.  Els que tenen una percepció optimista són, en 
conjunt, un 43,2%. Però també hi ha quasi un 7% que no ho sap i que, per tant, no para atenció a aquest tema. La 
dispersió en el resultat indica que hi ha diferències per raó d’algunes variables. L’anàlisi d’aquestes diferències es presenta 
a la següent transparència. 
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3,08 3,25 

Els homes apareixen com una mica més positius 
que les dones pel que fa al futur del sector agrari 

de Catalunya, però en cap cas apareixen 
puntuacions mitjanes elevades 

18-29 anys 3,30 

30-44 anys 3,20 

45 a 59 anys 3,06 

60 i més anys 3,12 

Les diferències per raó d’edat pel que fa a l’avaluació 
mitjana del futur de l’agricultura són mínimes. Els més joves 
són els més positius i els de 45-59 anys els menys dins del 
rang 

Urbà 3,22 

Rural dens 2,77 

Rural 3,01 

En funció del tipus de municipi, els que viuen als rurals 
densos són els més crítics dins d’un interval estret 

VALORACIÓ DEL SECTOR AGRARI 
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Els aturats i treballadors per compte aliè tenen una visió lleugerament més optimista  
sobre el futur del sector agrari. En canvi, els estudiants i els que treballen a la llar són 

més negatius 

La percepció sobre el futur del sector agrari a Catalunya és més positiva a mida que 
augmenta el nivell d’estudis dels que manifesten la seva opinió 

VALORACIÓ DEL SECTOR AGRARI 

Situació laboral Valoració mitjana del futur del sector agrari 

Aturat 3,54 

Empleat per compte aliè 3,21 

Treballa per compte propi 3,12 

Jubilat / Pensionista 3,10 

Estudiant 2,82 

Tasques de la llar 2,72 

Nivell d’estudis finalitzat Valoració mitjana del futur del sector agrari 

Estudis superiors 3,24 

Estudis secundaris 3,17 

Estudis primaris 3,09 

Sense estudis 2,99 
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VALORACIÓ DEL SECTOR AGRARI 

Indiqui si està d’acord amb:  Mitjana Desviació estàndard Mínim Màxim 

El sector agrari és necessari pel desenvolupament del país 4,45 0,81 1 5 

El sector agrari ajuda al desenvolupament econòmic i social dels 
pobles petits 4,29 0,904 1 5 

El sector agrari permet conservar el territori i el paisatge 4,28 0,933 1 5 

El sector agrari evita el despoblament de les zones rurals 3,95 1,131 1 5 

El sector agrari viu gràcies a les subvencions 2,99 1,269 1 5 

En una escala de 5 punts on 1 = molt en desacord i 5 = molt d'acord, la mostra entrevistada dóna un resultat mitjà de 
força grau d’acord amb la necessitat del sector agrari pel desenvolupament del país i com ajuda per el 
desenvolupament econòmic i social dels pobles petits i la conservació del territori i el paisatge. El grau d'acord és una 
mica més inferior pel que fa al paper del sector agrari en evitar el despoblament de les zones rurals i encara menor pel 
que fa a pensar que el sector agrari viu gràcies a les subvencions 
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El sector agrari
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El sector agrari viu
gràcies a les
subvencions

Indiqui si està d’acord amb… 

Homes Dones

No hi ha diferències significatives per raó de sexe en el grau mitjà d'acord sobre les afirmacions referents al 
paper del sector agrari a Catalunya. Tant homes com dones reconeixen la seva intervenció en el 
desenvolupament del país, dels pobles petits i la conservació del territori i el paisatge. Tots estan una mica 
menys d’acord en que evita el despoblament de les zones rurals i encara menys en que el sector viu gràcies a 
les subvencions 

VALORACIÓ DEL SECTOR AGRARI 
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18-29 30-44 45-59 60 i +

Tampoc hi ha diferències significatives per raó d’edat en el grau mitjà d'acord sobre les afirmacions referents 
al paper del sector agrari a Catalunya. Si de cas, la gent més gran està una mica més d’acord amb els valors 
tradicionals del sector agrari i una mica menys d’acord en que el sector viu gràcies a les subvencions 

VALORACIÓ DEL SECTOR AGRARI 
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Indiqui si està d’acord amb… 

Urbà Rural dens Rural

Entre els qui viuen a zones rurals estan una mica més d’acord en que el sector és necessari pel 
desenvolupament del país, el seu paper sobre conservar el territori i el paisatge i sobre la relació de la 
supervivència del sector i les subvencions. En canvi, els enquestats que viuen als municipis més rurals estan 
menys d’acord en que el sector agrari evita el despoblament de les zones rurals i en que el sector ajuda al 
desenvolupament dels pobles petits. Malgrat tot, les diferències són poc significatives estadísticament 
parlant 

VALORACIÓ DEL SECTOR AGRARI 
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ACTIVITAT ECONÒMICA EN EL MÓN RURAL 
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60,0%

Entorn rural Entorn urbà Igual No ho sap No respon

A l’hora de posar en marxa o empendre un negoci, on creu que hi ha 
més possibilitats d’èxit? 

La percepció general a l’hora de posar en marxa o emprendre un 
negoci és de que aquestes iniciatives tenen més possibilitats d’èxit 
en un entorn urbà. Quasi un 55% dels entrevistats així ho pensen 
mentre que només un 9,5% aposta per l’entorn rural. Un 12,5% 
pensa que les possibilitats són iguals als dos entorns i quasi un 23% 
no ho sap o no respon 
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ACTIVITAT ECONÒMICA EN EL MÓN RURAL 
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Homes Dones

Entorn rural Entorn urbà Igual No ho sap No respon

La distribució de resposta sobre l’entorn on té més possibilitats d’èxit l’inici de nous negocis és força similar 
entre homes i dones. Si de cas, les dones mostren una proporció més acusada de desconeixement 
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ACTIVITAT ECONÒMICA EN EL MÓN RURAL 
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Entorn rural Entorn urbà Igual No ho sap No respon

La distribució de resposta sobre l’entorn on té més possibilitats d’èxit l’inici de nous negocis és força similar 
entre grups d’edat. Si de cas, la gent més gran mostra una proporció més acusada de desconeixement. Els que 
més aposten per l’entorn rural són els més joves i els de 45-59 anys. En canvi, la major proporció de persones 
que pensen que és indiferent és pels que tenen entre 30 i 44 anys 
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ACTIVITAT ECONÒMICA EN EL MÓN RURAL 
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Urbà Rural dens Rural

Entorn rural Entorn urbà Igual No ho sap No respon

La distribució de resposta sobre l’entorn on té més possibilitats d’èxit l’inici de nous negocis és força similar 
entre la gent que viu a diferents tipus de municipi. Si de cas, la gent que viu a municipis rurals més petits 
mostra un major desconeixement i mostra una proporció similar a la de la gent de municipis urbans pel que fa 
a considerar que els negocis tenen les mateixes possibilitats en els dos tipus d’entorn. La gent que viu a 
municipis rurals densos, és a dir, més grans, és la que mostra major proporció de persones que pensen que 
l’èxit és més probable en entorns urbans. 
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ACCESSIBILITAT I QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS AL MÓN RURAL 

Valori l’accessibilitat dels serveis als pobles petits de Catalunya: Mitjana Desviació estàndard Mínim Màxim 

Ensenyament 3,55 1,121 1 5 

Seguretat 3,37 1,144 1 5 

Carreteres 3,35 1,201 1 5 

Cobertura telefònica i accés a Internet 3,29 1,279 1 5 

Atenció a la gent gran 3,20 1,185 1 5 

Sanitat 3,16 1,252 1 5 

Oferta cultural 3,16 1,265 1 5 

Transport públic 2,85 1,335 1 5 

En una escala de 1 = gens accessible a 5 = molt accessible, la mostra entrevistada qualifica amb una accessibilitat 
acceptable als pobles petits tots els serveis proposats excepte el de transport públic. Les notes atorgades als diferents 
serveis no són brillants, però queden per sobre de la mitjana de 3 punts. El servei més ben valorat pel que fa a 
accessibilitat entre els proposats és l’ensenyament, seguit per la seguretat, les carreteres, la cobertura telefònica i 
accés a Internet, l’atenció a la gent gran, la sanitat i l’oferta cultural. Tots els serveis són susceptibles de millora, però el 
que causa més insatisfacció és el referit al transport públic. 
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ACCESSIBILITAT I QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS AL MÓN RURAL 

Valori els serveis als pobles petits de Catalunya: Mitjana Desviació estàndard Mínim Màxim 

Ensenyament 3,86 0,991 1 5 

Atenció a la gent gran 3,58 1,074 1 5 

Seguretat 3,52 1,089 1 5 

Oferta cultural 3,52 1,097 1 5 

Sanitat 3,52 1,099 1 5 

Carreteres 3,51 1,133 1 5 

Cobertura telefònica i accés a Internet 3,48 1,266 1 5 

Transport públic 3,21 1,313 1 5 

En una escala de 1 = molt dolenta a 5 = molt bona, la mostra entrevistada qualifica amb una qualitat acceptable als 
pobles petits tots els serveis proposats. Les notes atorgades als diferents serveis no són brillants però queden per 
sobre de la mitjana de 3 punts. El servei més ben valorat pel que fa a la qualitat entre els proposats és l’ensenyament, 
seguit per l’atenció a la gent gran, la seguretat, l’oferta cultural, la sanitat, les carreteres, la cobertura telefònica i accés 
a Internet i el transport públic. Tots els serveis són susceptibles de millora. 
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ACCESSIBILITAT I QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS AL MÓN RURAL 

Ensenyament Sanitat Gent gran Seguretat Oferta 
cultural 

Transport 
públic 

Carreteres Cobertura 
telefònica, 
Internet 

Homes 3,53 3,25 3,19 3,37 3,17 2,78 3,26 3,34 

Dones 3,57 3,08 3,21 3,37 3,14 2,91 3,44 3,24 

18-29 anys 3,55 3,16 3,21 3,39 3,08 2,71 3,45 3,27 

30-44 anys 3,49 3,14 3,21 3,33 3,21 2,72 3,20 3,06 

45-59 anys 3,43 3,02 3,07 3,17 3,00 2,75 3,19 3,37 

60 i + anys 3,77 3,32 3,31 3,58 3,30 3,21 3,59 3,53 

Urbà 3,51 3,16 3,19 3,38 3,17 2,90 3,36 3,34 

Rural dens 3,81 3,14 3,35 3,40 3,05 2,63 3,25 3,12 

Rural 3,63 3,28 3,09 3,18 3,14 2,61 3,39 2,91 

Mitjanes de valoració d’accessibilitat als serveis públics en funció de diverses variables 

Es destaquen les puntuacions més elevades a cada categoria 
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ACCESSIBILITAT I QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS AL MÓN RURAL 

Ensenyament Sanitat Gent gran Seguretat Oferta 
cultural 

Transport 
públic 

Carreteres Cobertura 
telefònica, 
Internet 

Homes 3,87 3,64 3,68 3,48 3,54 3,35 3,41 3,60 

Dones 3,84 3,39 3,49 3,57 3,51 3,07 3,61 3,36 

18-29 anys 3,94 3,60 3,66 3,46 3,54 3,13 3,63 3,46 

30-44 anys 3,85 3,45 3,48 3,51 3,41 3,08 3,44 3,33 

45-59 anys 3,70 3,45 3,71 3,45 3,45 3,07 3,22 3,33 

60 i + anys 3,94 3,60 3,54 3,66 3,72 3,53 3,77 3,80 

Urbà 3,85 3,52 3,59 3,54 3,56 3,29 3,52 3,55 

Rural dens 3,87 3,47 3,54 3,46 3,24 2,79 3,40 3,17 

Rural 3,86 3,61 3,52 3,36 3,56 2,89 3,53 3,06 

Mitjanes de valoració de qualitat atorgada als serveis públics en funció de diverses variables 

Es destaquen les puntuacions més elevades a cada categoria 
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CANVI CLIMÀTIC, MEDI AMBIENT I SECTOR AGRARI 

18,3% 

45,5% 

32,8% 

2,9% 0,5% 

Amb quina de les següents frases està més d'acord? 

El primer és el desenvolupament econòmic i després la protecció del medi ambient

El primer és la protecció del medi ambient i després el desenvolupament econòmic

Les dues qüestions són igual d'importants. Cal buscar un equilibri

No ho sap

No respon

De les dues frases proposades, la majoria de la mostra, un 45,5% en aquest cas, està més d’acord amb la segona, és a dir, que 
el primer és la protecció del medi ambient i després el desenvolupament econòmic. Malgrat tot, un 18,3% pensa el contrari, 
un 32,8% pensen que les dues coses són importants i que cal buscar l’equilibri. Un 3,4% no respon a la qüestió. 
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Homes Dones

No respon

No ho sap

Les dues qüestions són igual d'importants.<br> Cal buscar un equilibri

El primer és la protecció del medi ambient i després el desenvolupament econòmic

El primer és el desenvolupament econòmic i després la protecció del medi ambient

Els homes concentren una mica més que les dones la resposta cap a la protecció del medi ambient davant del 
desenvolupament econòmic i també mostren una diferència en la proporció de casos favorables al 
desenvolupament davant de la protecció al medi ambient. La gran diferència de comportament està en que les 
dones aporten una proporció major de casos en que les dues coses són importants sempre que es trobi un 
equilibri. 

CANVI CLIMÀTIC, MEDI AMBIENT I SECTOR AGRARI 
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No respon

No ho sap

Les dues qüestions són igual d'importants.<br> Cal buscar un equilibri

El primer és la protecció del medi ambient i després el desenvolupament econòmic

El primer és el desenvolupament econòmic i després la protecció del medi ambient

La gent més gran d’edat concentra una mica menys que els altres grups d’edat la resposta cap a la protecció 
del medi ambient davant del desenvolupament econòmic i també mostren una diferència en la proporció de 
casos favorables al desenvolupament davant de la protecció al medi ambient. La gran diferència de 
comportament està en que la gent gran aporta una proporció major de casos en que les dues coses són 
importants sempre que es trobi un equilibri. 

CANVI CLIMÀTIC, MEDI AMBIENT I SECTOR AGRARI 
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Urbà Rural dens Rural

No respon

No ho sap

Les dues qüestions són igual d'importants.<br> Cal buscar un equilibri

El primer és la protecció del medi ambient i després el desenvolupament econòmic

El primer és el desenvolupament econòmic i després la protecció del medi ambient

El medi urbà sembla una mica més sensible que la del mon rural a la resposta cap a la protecció del medi 
ambient davant del desenvolupament econòmic. Tanmateix, la proporció de casos favorables al 
desenvolupament davant de la protecció al medi ambient és menor, aspecte que comparteix amb la gent que 
viu al medi més rural. En els tres tipus de municipis, hi ha una proporció similar de casos en que les dues coses 
són importants sempre que es trobi un equilibri. 

CANVI CLIMÀTIC, MEDI AMBIENT I SECTOR AGRARI 
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21,7% 

14,4% 

54,6% 

9,4% 

Considera que el manteniment dels boscos en els darrers anys ha: 

Millorat Està igual Empitjorat No ho sap

Quasi un 55% de la mostra pensa que el manteniment dels boscos ha empitjorat en els darrers anys. Un 22% pensa que ha 
millorat, mentre que un 14,4% pensa que està igual i un 9,4% no ho sap. 

BOSC I PAISATGE 
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Urbà Rural dens Rural

Millorat Està igual Empitjorat No ho sap

El medi més rural és el que presenta una major proporció de persones que pensen que el manteniment dels 
boscos ha millorat o està igual que en els darrers anys. Malgrat tot, la resposta predominant en tots els tipus 
de municipis és que aquest aspecte ha empitjorat. 

BOSC I PAISATGE 
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Pel manteniment dels boscos i del paisatge: Mitjana Desviació estàndard Mínim Màxim 

Obrir tallafocs 4,24 0,853 1 5 

Arreglar camis forestals 4,16 0,905 1 5 

Les pastures 4,16 0,912 1 5 

Activitats de lleure 3,67 1,049 1 5 

Recol·lecció de bolets 3,43 1,022 1 5 

Explotació de la fusta 3,13 1,191 1 5 

No intervenir-hi 1,75 1,004 1 5 

En una escala de 1 = molt dolent a 5 = molt bo, la mostra entrevistada qualifica de bastant bo l’obrir tallafocs, arreglar 
els camins forestals i les pastures. Tanmateix, qualifica de mitjanament positives les activitats de lleure, la recol·lecció 
de bolets i l’explotació de la fusta. No intervenir-hi es percep com a més aviat negatiu. La sensibilitat de la població 
vers el problema dels incendis forestals és evident donat que l’obertura de tallafocs apareix com l’element més ben 
avaluat de tots els proposats. 

BOSC I PAISATGE 
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Estudis Les pastures Lleure Camins  Explotació Bolets Tallafocs No intervenir 

Sense estudis 4,26 3,60 3,77 3,31 3,61 4,08 1,90 

Primaris 4,23 3,74 4,32 3,23 3,59 4,33 1,71 

Secundaris 4,07 3,64 4,15 3,03 3,36 4,22 1,81 

Superiors 4,17 3,64 4,08 3,12 3,33 4,20 1,72 

Estat del manteniment dels boscos 

Millorat 4,14 3,89 4,28 3,32 3,84 4,21 1,82 

Està igual 4,24 3,94 4,28 3,17 3,59 4,38 1,83 

Empitjorat 4,11 3,50 4,09 3,03 3,26 4,20 1,73 

No ho sap 4,38 3,76 4,14 3,28 3,17 4,36 1,59 

Tipus de municipi  

Urbà 4,14 3,70 4,16 3,13 3,46 4,23 1,79 

Rural dens 4,29 3,54 4,15 3,08 3,30 4,30 1,48 

Rural 4,17 3,47 4,21 3,20 3,18 4,37 1,65 

Mitjanes de valoració d’adequació d’accions i activitats al bosc en funció de variables d’interès 

Es destaquen les puntuacions més elevades a cada categoria 

BOSC I PAISATGE 
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BOSC I PAISATGE 
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Administració Els propietaris Usuaris Entre tots Altres casos

Qui ha de pagar el manteniment dels boscos? 

% sobre respostes % sobre casos

La opció més escollida per a manifestar qui ha de pagar el manteniment i neteja dels boscos és “entre tots”. Li segueix a 
curta distancia la opció “Administració” i, en tercer lloc, “els propietaris”. La proporció de casos que pensen que són els 
usuaris els que han de pagar és marginal i també la de casos de no resposta. 

Altres casos que es citen fan referència directa als impostos, a persones a l’atur que haurien de participar en aquestes 
tasques, a la millora dels preus d’explotació, a que aquest pagament depèn del tipus de bosc, a la riquesa que genera el 
propi bosc ben administrada, distinció entre bosc públic i privat i fer pagar a cada part el que correspon, a la Generalitat 
com a propietari més global, a la gent que els embruta, reinserció de presos, gent que té més diners front a la que no en té, 
bona gestió d’impostos i similars. 
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Consum domèstic Indústria Agricultura No ho sap No respon

Qui diria que consumeix més aigua? 

% sobre respostes % sobre casos

Els resultats sobre qui consumeix més aigua en la mostra entrevistada proporcionen una distribució de resposta en que 
els tres agents principals, consum domèstic, industria i agricultura surten equiparats. 
 
Tractat com a multi resposta, tant el total de respostes com de casos dóna lloc a percentatges similars per als tres tipus 
d’agents. En canvi, si es prenen els resultats de forma simple, la indústria apareix com l’agent més esmentat en primer 
lloc amb un 46,5% de casos, l’agricultura com el més esmentat en segon lloc amb un 34% de casos i el consum 
domèstic com el més esmentat en tercer lloc amb un 53,5% de casos. 

LA GESTIÓ DE L'AIGUA I L'ÚS AGRARI 
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LA GESTIÓ DE L'AIGUA I L'ÚS AGRARI 
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Està d'acord amb: Quan es duen a terme activitats en el sector agrari es 
malgasta molta de l'aigua utilitzada 

Indiqui si està d’acord amb:  Mitjana Desviació estàndard Mínim Màxim 

Quan es duen a terme activitats en el sector agrari es malgasta 
molta de l’aigua utilitzada 

2,76 1,43 1 5 

La distribució de resposta a aquesta pregunta és dispersa. Malgrat tot, el grau mitjà indica que els entrevistats estan, 
per terme mig, més aviat en desacord amb aquesta afirmació (escala de 5 punts 1 = gens d’acord, 5 = molt d’acord). 
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LA GESTIÓ DE L'AIGUA I L'ÚS AGRARI 
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Està d'acord amb: L'aigua utilitzada en el sector agrari no es malgasta ja 
que serveix per produir aliments que la societat es menja 

Indiqui si està d’acord amb:  Mitjana Desviació estàndard Mínim Màxim 

Quan es duen a terme activitats en el sector agrari es malgasta 
molta de l’aigua utilitzada 

4,21 0,99 1 5 

La distribució de resposta a aquesta pregunta és molt més concentrada que l’anterior cap a un grau d’acord força 
elevat. El grau mitjà indica dels entrevistats estan, per terme mig  bastant d’acord amb aquesta afirmació (escala de 5 
punts 1 = gens d’acord, 5 = molt d’acord) 
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Estudis 

Quan es duen a terme activitats en el sector 
agrari es malgasta molta de l’aigua utilitzada 

L’aigua utilitzada en el sector agrari no es 
malgasta ja que serveix per produir aliments que 

la gent es menja 

Sense estudis 2,96 4,64 

Primaris 2,55 4,45 

Secundaris 2,94 4,13 

Superiors 2,78 4,04 

Tipus de municipi 

Urbà 2,85 4,18 

Rural dens 2,40 4,41 

Rural 2,18 4,28 

Mitjanes de grau d'acord amb afirmacions sobre l’ús de l’aigua a la agricultura en funció de variables d’interès 

Es destaquen les puntuacions més elevades a cada categoria. Les diferències observades 
entre mitjanes no són gaire significatives en aquest cas 

LA GESTIÓ DE L'AIGUA I L'ÚS AGRARI 
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RELACIÓ AMB EL MÓN RURAL 

Primer aspecte positiu que destaquen els entrevistats en referència a viure en l’àmbit rural 

Aspecte % Aspecte % Aspecte % 

Tranquil·litat 32,6 El silenci 0,3 La gent que treballa a la granja 0,2 

Qualitat de vida 23,5 Li recorda la seva infància 0,3 Treballar la natura 0,2 

No cita cap 10,4 Més relació amb els veïns 0,3 No li agrada res 0,1 

Contacte amb la natura 5,6 No 0,3 Poc soroll 0,1 

Aire lliure/pur 5,4 Preservació del medi ambient 0,3 Molts aspectes 0,1 

Poca contaminació 3,8 Treball 0,3 Donem vida al país 0,1 

Salut 3,7 Anar a la muntanya 0,2 No depèn de ningú 0,1 

El paisatge 2,4 Proximitat de la gent 0,2 Agricultura ecològica 0,1 

Més econòmic 0,9 Integració medi diferent 0,2 Turisme 0,1 

Passejar 0,8 Qualitat de l'aire 0,2 Pels nens 0,1 

La llibertat 0,7 Absència de pol·lució 0,2 Tot molt positiu 0,1 

L'ambient saludable 0,5 Poder caminar/a prop 0,2 Ser autosuficient 0,1 

Protecció del medi ambient 0,5 Caràcter de la gent 0,2 Treballar 0,1 

L'alimentació 0,5 Habitatge més barat 0,2 Proximitat 0 

El camp 0,5 Han fet millores 0,2 Respecte 0 

El menjar 0,4 Li agrada tot 0,2 Baixa contaminació 0 

Qualitat del tracte humà 0,3 Més familiar 0,2 Ha viscut sempre en un poble 0 

La muntanya 0,3 Privacitat 0,2 Coses per veure al poble 0 

Contacte amb la gent del poble 0,3 Temps 0,2 Comoditat 0 

Més espai 0,3 Tranquil·litat/Comoditat 0,2 No ho sap, altres marginals 0 
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RELACIÓ AMB EL MÓN RURAL 

Segon aspecte positiu que destaquen els entrevistats en referència a viure en l’àmbit rural 

Aspecte % Aspecte % 

No cita cap 60,6 Treball 0,3 

Tranquil·litat 9,7 Qualitat tracte humà 0,2 

Qualitat de vida 7,3 Animals 0,2 

Poca contaminació 4,4 El Sol 0,2 

Contacte amb la natura 3,8 Passejar 0,2 

Convivència amb els veïns 2 Positivitat 0,2 

Aire lliure/pur 1,6 Tot ho valores més 0,2 

Menjar 1,3 Agricultura 0,2 

Seguretat 1,2 Contrast amb la vida de la ciutat 0,2 

Més econòmic 1,1 Auto abastiment 0,1 

Poc soroll 1 Estil de vida 0,1 

Paisatge 0,7 Aparcament 0 

Transport 0,6 La muntanya 0 

Reciclatge 0,5 Història 0 

Salut 0,4 Despoblament de territori 0 

Familiar 0,3 

La gent del poble 0,3 

Cultura popular 0,3 

La llibertat 0,3 

Més habitatge 0,3 
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RELACIÓ AMB EL MÓN RURAL 

Tercer aspecte positiu que destaquen els entrevistats en referència a viure en l’àmbit rural 

Aspecte % Aspecte % 

No cita cap 87 Seguretat 0,2 

Qualitat de vida 2,1 Treball 0,2 

Contacte amb la natura 1,8 Turisme 0,2 

Tranquil·litat 1,3 Auto abastiment 0,1 

Menjar 1,1 Casa meva 0,1 

Transport 0,7 Cap aspecte negatiu 0,1 

Convivència amb els veïns 0,7 

Poc soroll 0,6 

Més econòmic 0,6 

Salut 0,4 

Poca contaminació 0,4 

Animals 0,3 

Aire lliure/pur 0,3 

Prestacions socials 0,3 

Avorriment 0,2 

Moltes coses 0,2 

Ecosistemes nets 0,2 

Aliments 0,2 

Poble 0,2 

Prioritats iguals que la ciutat 0,2 
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RELACIÓ AMB EL MÓN RURAL 

Primer aspecte negatiu que destaquen els entrevistats en referència a viure en l’àmbit rural 

Aspecte % Aspecte % Aspecte % 

No cita cap 26,7 Massificació 0,5 Joves marxen 0,2 

Manca de serveis 12,6 Poc respecte a la natura 0,5 L'administració no es preocupa 0,2 

Massa distància 8,3 Educació 0,5 Hores de treball 0,2 

Mal transport 7,4 Perdre identitat com a individu 0,5 Poc respecte a la natura 0,2 

Falta serveis sanitaris 7,3 L'administració actual 0,5 Pocs centres 0,2 

Poca comunicació 4,9 Avorriment 0,4 Manca de recursos públics 0,2 

Poca oferta cultural 3,8 Convivència amb els veïns 0,3 Treballadors no tenen horari 0,2 

Poca neteja 3,4 No hi ha accessos 0,3 Als pobles abandonats 0,2 

Res negatiu 2,6 Poca gent jove 0,3 Bon transport 0,2 

Solitud 1,6 Població desemparada 0,3 Facilitats en els desplaçaments 0,2 

Insectes/Animals 1,3 Bona accessibilitat 0,3 No milloren res 0,2 

Poc treball 1,1 Massa cotxe 0,3 Pocs recursos 0,2 

Poca oferta d'oci 1,1 Seguretat 0,3 Treballar tot el dia 0,2 

Poca seguretat 1 Economia 0,3 La gent marxa dels pobles 0,2 

Mala olor 0,9 Treball camp 0,3 No es diu la veritat 0,2 

Poques oportunitats 0,9 Entorn petit 0,3 Internet 0,2 

Poca comoditat 0,8 No hi ha treball 0,3 Insectes/animals 0,1 

Carreteres 0,5 Masses serveis 0,3 Serveis 0,1 

Pocs serveis 0,5 Aire lliure/pur 0,2 Infraestructures deficients 0,1 

Difícil accés a la zona rural 0,5 
Depèn de la professió, l'edat i els 
components de la família 0,2 S'urbanitza ràpid 0,1 
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RELACIÓ AMB EL MÓN RURAL 

Primer aspecte negatiu que destaquen els entrevistats en referència a viure en l’àmbit rural: continuació 

Aspecte % Aspecte % 

Serveis mínims 0,1 Activitats 0 

Les carreteres 0,1 Poc soroll 0 

Massa tranquil·litat 0,1 Soroll 0 

Monotonia 0,1 Poca mobilitat 0 

No s'inverteix 0,1 Vida dura 0 

No es recicla 0,1 Baixa temperatura 0 

No hi ha relleu 0,1 Problemes per culpa dels polítics 0 

Tanquen el bosc 0,1 Els alcaldes dels ajuntaments 0 

Conèixer gent 0,1 

És molt dur 0,1 

Joves sense treball 0,1 

No es preocupen dels pobles 0,1 

No valoren el món rural 0,1 
Cada dia has de estar al peu de 
canó 0,1 

Collita 0,1 

Mala salut 0,1 

Poc transport 0 

Tenir a mà 0 

Més activitats 0 

No hi ha oferta cultural 0 
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RELACIÓ AMB EL MÓN RURAL 

Segon aspecte negatiu que destaquen els entrevistats en referència a viure en l’àmbit rural 

Aspecte % Aspecte % 

- 83,8 Gent que es queda al poble 0,2 

Mal transport 2,1 Granja 0,2 

Falta serveis sanitaris 2 Desplaçaments 0,2 

Manca de serveis 1,9 Caçadors 0,1 

Poca neteja 1 Convivència amb els veïns 0,1 

Poc treball 1 Menys accessibilitat 0,1 

Solitud 1 Menys econòmic 0,1 

Massa distància 1 Poques oportunitats 0,1 

Poc respecte a la natura 0,7 Poc comerç 0,1 

Poca seguretat 0,5 Salut 0,1 

Internet 0,5 No acabar els estudis 0,1 

Carreteres 0,5 Massificació 0 

Poca oferta cultural 0,5 

Poca comunicació 0,4 

Poca oferta d'oci 0,3 

Poques infraestructures 0,3 

Conservació del paisatge 0,3 

L'abús de les subvencions 0,3 

Universitats 0,3 

Poques possibilitats de futur 0,2 
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RELACIÓ AMB EL MÓN RURAL 

Tercer aspecte negatiu que destaquen els entrevistats en referència a viure en l’àmbit rural 

Aspecte % Aspecte % 

- 94,3 Aigua de mala qualitat 0 

Poca oferta d'oci 0,8 Influència del clima 0 

Mal transport 0,6 Economia 0 

Difícil accés a les zones rurals 0,5 

Envelliment de la població 0,5 

L'ensenyament 0,5 

Manca de serveis 0,4 

Poca comunicació 0,3 

Internet 0,3 

L'administració no es preocupa 0,3 

Convivència amb els veïns 0,2 

Falta serveis sanitaris 0,2 

Poc respecte a la natura 0,2 

Pocs estudis superiors 0,2 

Poc reconeixement 0,2 

Poc treball 0,1 

Pobles dormitori 0,1 

L'educació 0,1 

Contaminació 0,1 

Seguretat 0,1 
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RELACIÓ AMB EL MÓN RURAL 

Resum dels deu aspectes positius i negatius més citats pels entrevistats en relació a viure a l’àmbit rural 

Positiu 1 Positiu 2 Positiu 3 Negatiu 1 Negatiu 2 Negatiu 3 

Tranquil·litat Tranquil·litat Qualitat de vida Manca de serveis Mal transport Poca oferta d'oci 

Qualitat de vida Qualitat de vida 
Contacte amb la 

natura Massa distància 
Falta serveis 

sanitaris Mal transport 
Contacte amb la 

natura Poca contaminació Tranquil·litat Mal transport Manca de serveis 
Difícil accés a les 

zones rurals 

Aire lliure/pur 
Contacte amb la 

natura Menjar 
Falta serveis 

sanitaris Poca neteja 
Envelliment de la 

població 

Poca contaminació 
Convivència amb els 

veïns Transport Poca comunicació Poc treball L'ensenyament 

Salut Aire lliure/pur 
Convivència amb 

els veïns 
Poca oferta 

cultural Solitud Manca de serveis 

El paisatge Menjar Poc soroll Poca neteja Massa distància Poca comunicació 

Més econòmic Seguretat Més econòmic Res negatiu 
Poc respecte a la 

natura Internet 

Passejar Més econòmic Salut Solitud Poca seguretat 
L'administració no 

es preocupa 

La llibertat Poc soroll Poca contaminació Insectes/Animals Internet 
Convivència amb 

els veïns 

La tranquil·litat, la Qualitat de vida, el contacte amb la natura, la absència de contaminació, la salut, el menjar, el 
paisatge, la convivència amb els veïns i l'economia destaquen com aspectes més positius de viure en un entorn rural. 
La manca de serveis, especialment de transport públic o sanitaris, les distàncies, l’escassa oferta cultural o d’oci, la 
solitud, l’envelliment de la població, l’ensenyament i la falta de treball destaquen entre els aspectes negatius de viure 
en un entorn rural. 
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Valori, Quan fa la compra d’aliments digui’m quant es fixa en Mitjana Desviació estàndard Mínim Màxim 

Data de l'envàs i/o caducitat 4,28 1,049 1 5 

Preu 4,18 0,946 1 5 

Origen del producte 3,82 1,300 1 5 

Respecte pel medi ambient 3,59 1,335 1 5 

Valor nutritiu 3,53 1,352 1 5 

Benestar en la cria d'animals 3,30 1,473 1 5 

Marca de prestigi 3,01 1,316 1 5 

En una escala de 1 = gens a 5 = molt, la mostra entrevistada posa de manifest que l’aspecte al que més presta atenció a 
l’hora de comprar aliments és la data de l’envàs i/o caducitat, seguit del preu. La resta d’aspectes es miren, però no amb la 
mateixa intensitat sinó de forma més irregular. La llista segueix, per ordre, amb l’origen del producte, el respecte pel medi 
ambient, el valor nutritiu, el benestar en la cria d’animals i, per últim, si es tracta d’una marca de prestigi 

COMPRA D’ALIMENTS 
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Caducitat Preu Valor nutritiu 
Origen del 
producte 

Respecte pel 
medi ambient 

Benestar en la 
cria d'animals 

Marca de 
prestigi 

Homes 4,19 4,13 3,29 3,67 3,52 3,23 2,96 

Dones 4,37 4,22 3,76 3,97 3,65 3,36 3,05 

18-29 anys 4,17 4,35 3,43 3,72 3,29 3,02 3,12 

30-44 anys 4,24 4,14 3,61 3,76 3,60 3,31 2,86 

45-59 anys 4,38 4,09 3,46 3,92 3,69 3,25 3,12 

60 i + anys 4,34 4,18 3,57 3,88 3,71 3,57 3,01 

Sense estudis 3,71 4,66 3,09 3,22 2,47 2,6 2,33 

Estudis primaris 4,16 4,16 3,49 3,62 3,65 3,22 2,84 

Estudis secundaris 4,40 4,19 3,65 4,00 3,63 3,42 3,01 

Estudis superiors 4,35 4,14 3,51 3,91 3,61 3,32 3,22 

Urbà 4,26 4,18 3,55 3,81 3,58 3,28 3,07 

Rural dens 4,42 4,25 3,32 3,75 3,59 3,40 2,69 

Rural 4,30 3,94 3,61 4,11 3,65 3,42 2,73 

Mitjanes de valoració d’aspectes més contemplats en la compra d’aliments en funció de diverses variables 

Es destaquen les puntuacions més elevades a cada categoria 

COMPRA D’ALIMENTS 
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POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
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Gens necessari Poc necessari Regular Bastant
necessari

Molt necessari No ho sap

Vostè creu que és molt, bastant, poc o gens necessari realitzar accions 
del govern específiques en el món rural? 

Vostè creu que és molt, bastant, poc o gens necessari...  Mitjana Desviació estàndard Mínim Màxim 

Realitzar accions de govern específiques en el mon rural 4,59 0,696 1 5 

Majoritàriament, és bastant o molt necessari que el govern realitzi accions específiques en el món rural: el grau d’acord 
és força elevat, la qual cosa fa que no hi hagi diferències significatives per raó de variables com ara el gènere, l’edat, el 
tipus de municipi o la província. 
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POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

2,5% 4,9% 

52,0% 

38,9% 

1,6% 

Vostè creu que les ajudes/subvenciones que van al món rural 
són: excessives o insuficients? 

Excessives Suficients Insuficients No ho sap No respon

Un 52% dels entrevistats pensa que les ajudes/subvencions que van al món rural són insuficients. Malgrat tot, 
el desconeixement és elevat entre la mostra i representa un 38.9%. Quasi un 5% pensa que són suficients i un 
2,5% que son excessives. En general, és un tema que té una visió actual més negativa que positiva 
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POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

5,1% 

52,4% 

40,8% 

1,6% 

Vostè creu que les ajudes/subenciones que van al món rural: 
es reparteixen correctament  o incorrectament? 

Es reparteixen correctament No es reparteixen correctament

No ho sap No respon

Un 52,4% dels entrevistats pensa que les ajudes/subvencions que van al mon rural no es reparteixen 
correctament: aquesta és la opinió majoritària. Malgrat tot, un 40,8% no ho sap i, tan sols un 5,1% opina que 
el repartiment és correcte. Hi ha un fort desconeixement en torn a les polítiques públiques relacionades amb 
el món rural. 
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POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

14,4% 

47,9% 

36,1% 

1,6% 

Vostè creu que les ajudes/subvencions que van al món rural: 
estan ben o mal aprofitades? 

Estan ben aprofitades No s’aprofiten tot el que es podria 

No ho sap No respon

Un 47,9% dels entrevistats pensa que les ajudes/subvencions que van al món rural no s’aprofiten tot el que es 
podria: aquesta és la opinió majoritària. Malgrat tot, un 36,1% no ho sap i, un 14,4% opina que sí que estan 
ben aprofitades. El resultat reafirma que hi ha un fort desconeixement en torn a les polítiques públiques 
relacionades amb el món rural a Catalunya 
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Vostè creu que les ajudes / subvencions que van al món rural són: Excessives o insuficients? 

Excessives Suficients Insuficients No ho sap No respon 

Urbà 2,30% 4,80% 52,00% 39,20% 1,70% 

Rural dens 4,10% 4,20% 51,90% 39,90% 0,00% 

Rural 3,20% 7,90% 52,80% 33,70% 2,40% 

Vostè creu que les ajudes/subvencions que van al món rural: es reparteixen correctament  o incorrectament? 

Es reparteixen 
correctament 

No es reparteixen 
correctament No ho sap No respon 

Urbà 4,80% 53,00% 40,40% 1,80% 

Rural dens 6,40% 46,90% 46,70% 0,00% 

Rural 7,20% 54,30% 36,10% 2,50% 
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POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Vostè creu que les ajudes/subvencions que van al món rural: es reparteixen correctament  o incorrectament? 

Estan ben aprofitades 
No s’aprofiten tot el que es 

podria No ho sap No respòn 

Urbà 13,20% 49,50% 35,60% 1,80% 

Rural dens 21,50% 38,80% 39,80% 0,00% 

Rural 19,90% 40,80% 36,90% 2,50% 
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Gens d’acord Poc d’acord Ni d’acord ni 
en desacord 

Bastant 
d’acord 

Molt d’acord No ho sap No respon

Digui si està d’acord amb 'tot allò relacionat amb el món rural és 
patrimoni del país i ens ha de preocupar a tots' 

Digui si està d’acord amb que... Mitjana Desviació estàndard Mínim Màxim 

Tot allò relacionat amb el mon rural és patrimoni del país i ens ha 
de preocupar a tots 

4,67 0,64 1 5 

Un resultat força d’acord amb la idea de que tot allò relacionat amb el món rural és patrimoni del país i ens ha de 
preocupar a tots. La opinió és molt general i no hi ha diferències remarcables per raó de gènere, edat, tipus de municipi 
o altres variables d’interès. 
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MITJANS DE COMUNICACIÓ I MÓN RURAL 

En escala de 0 = molt negativa a 10 = molt positiva... Quina 
imatge creu vostè que donen els mitjans de comunicació sobre 
el món rural? 

Mitjana Desviació estàndard Mínim Màxim 

General 5,50 2,24 1 10 

Homes 5,01 2,30 1 10 

Dones 5,29 2,17 1 10 

18-29 anys 4,86 2,16 1 10 

30-44 anys 5,26 2,15 1 10 

45-59 anys 5,13 2,31 1 10 

60 i + anys 5,28 2,32 1 10 

Urbà 5,09 2,26 1 10 

Rural dens 5,44 2,07 1 10 

Rural 5,60 2,17 1 10 

La puntuació que obtenen els mitjans de comunicació pel que fa a la imatge que donen del món rural és de 5,5 punts i, 
per tant, ni molt positiva ni molt negativa, sinó lleugerament positiva. No hi ha diferències significatives en funció de les 
variables analitzades. 
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Grau de satisfacció amb el tipus de vida que porta dia a dia (escala 1 = 
molt insatisfet, 5 = molt satisfet) 

La sèrie temporal, malgrat el lapse temporal entre els anys 2010 i 2016, reflexa el sentir de la població 
adulta catalana, en termes mitjans, pel que fa a la satisfacció amb el tipus de vida diari. Partint d’un grau 
mitjanament positiu l’any 2007, la crisi econòmica va marcar significativament el comportament en els 
anys següents on aquesta satisfacció va decaure fins a nivells menys satisfactoris per a repuntar l’any 2010 
coincidint amb l’anunci de “brots verds”. No és possible omplir el lapse fins a l’any 2016, però la mitjana 
obtinguda per aquest any on la població està satisfeta, es pot interpretar com un reflex de la superació dels 
pitjors moments de la crisi i un nou impuls positiu per encarar aquest nou període amb energies 
renovades. 

EVOLUCIÓ DE L’INDICADOR MITJÀ DE SATISFACCIÓ AMB EL TIPUS DE VIDA 
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Vostè diria que en general al municipi on viu la qualitat de vida de la 
gent ha millorat o ha empitjorat? 

La sèrie temporal, malgrat el lapse temporal entre els anys 2010 i 2016 i la manca de dades de l’any 2007, 
reflexa cert estancament en aquest indicador. La mitjana ha seguit una tendència molt moderada de 
creixement entre els anys 2008 i 2010 per tornar a un punt més baix l’any 2016. En conseqüència, la 
qualitat de vida de la gent al municipi concret on es viu no ha patit un progrés remarcable sinó que, com a 
molt, la gent indica que s’ha mantingut dins d’uns límits acceptables. 

EVOLUCIÓ DE L’INDICADOR MITJÀ DE QUALITAT DE VIDA AL MUNICIPI ON VIU 
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COMPARACIONS TEMPORALS 
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Vostè diria que als pobles petits de catalunya la qualitat de vida ha 
millorat o ha empitjorat? 

La millor nota d’aquest indicador en el període disponible es va donar l’any 2009, en plena crisi econòmica. 
Es tracta d’un indicador força estable que pateix lleugeres variacions i que es manté una mica per sobre de 
la mitjana de 3 punts. La gent pensa que la qualitat de vida als pobles petits ha millorat, però no de forma 
molt significativa, sinó discretament. L’any 2016 és el tercer any en que l’indicador baixa una mica. Fora 
desitjable aturar la tendència negativa. 

EVOLUCIÓ DE L’INDICADOR MITJÀ D’EVOLUCIÓ QUALITAT DE VIDA ALS POBLES 
PETITS DE CATALUNYA 
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Ha considerat mai la possibilitat de canviar de municipi de residència? 

La tendència a considerar la possibilitat de canviar de municipi ha patit una notable aturada des de l’any 
2010 on prop d’un 30% de la població estava considerant aquesta opció. L’indicador havia pujat poc més 
de 4 punts percentuals en un any i ara, en els cinc darrers anys, ha baixat prop de 13 punts percentuals. En 
conseqüència, en el moment actual hi ha una major estabilitat pel que fa a les consideracions de mobilitat 
de la població. 

EVOLUCIÓ DE L’INDICADOR SOBRE CONSIDERACIÓ DE CANVI DE MUNICIPI 
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Més petit Més gran Indiferent

Pels que han considerat canviar de municipi de residència, la tendència a fer-ho per un municipi més petit 
va ser positiva entre 2009 i 2010 i, actualment, ha disminuït prop de 7 punts percentuals. Aquest canvi 
implica una nova major consideració de canvis cap a municipis més grans o una major indiferència pel tipus 
de canvi. Aquest fenomen es pot explicar, al menys en part, per la manca de treball que fa que una part de 
la població estigui a la recerca de feina sense tenir gaire importància on la poden trobar i considerant que 
als municipis grans poden tenir més possibilitats. En canvi, els resultats de l’any 2010 podrien estar més 
justificats per la recerca de qualitat de vida i altres necessitats de tipus familiar o retir. 

EVOLUCIÓ DE L’INDICADOR SOBRE TIPUS DE MUNICIPI PEL QUE CANVIARIEN ELS 
QUE HO HAN CONSIDERAT 
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Pels que han considerat canviar de municipi de residència, el motiu principal per fer-ho seria la recerca 
d’una major qualitat de vida, però la proporció de casos associats a aquest motiu ha disminuït des de l’any 
2010, a l’igual que el cas de la família i l’habitatge, per a augmentar els casos en que el motiu és la feina, 
tenir més serveis i altres. 

EVOLUCIÓ DE L’INDICADOR SOBRE EL MOTIU PER A CANVIAR DE MUNICIPI ELS 
QUE HO HAN CONSIDERAT 
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Feina Habitatge Qualitat de vida Serveis Familia Altres
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El principal motiu que s’identifica com a responsable de que els joves deixin els municipis petits és la 
manca de feina, tot i que la proporció de casos ha baixat poc més de 6 punts percentuals en els darrers 
cinc anys. Els altres motius no contemplats en la distribució i que representen la manca d’oferta d’estudis, 
activitats de lleure, oci, cultura, relacions socials i similars, han patit un fort augment que duplica la 
resposta de l’any 2010. El tema de l’habitatge també ha augmentat la seva quota i el de la parella / família 
segueix força estable. 

EVOLUCIÓ DE L’INDICADOR SOBRE EL PRINCIPAL MOTIU PEL QUAL ES PENSA QUE 
ELS JOVES DEIXEN ELS POBLES PETITS 
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Vostè creu que a Catalunya l’agricultura és una activitat amb molt, 
bastant, poc o cap futur? 

L’indicador sobre el futur de l’agricultura a Catalunya ha patit variacions al llarg del període considerat. Les 
millors expectatives es van donar l’any 2009 amb una mitjana de 3,47 punts sobre cinc en una escala en 
que 1 = cap futur i 5 = molt bon futur. L’any 2010 va ser més negatiu i, actualment, a l’any 2016 la població 
catalana pensa que el futur es mitjanament bo. 

EVOLUCIÓ DE L’INDICADOR SOBRE EL FUTUR DEL SECTOR AGRARI A CATALUNYA 
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El grau d’acord amb les afirmacions sobre el sector agrari a Catalunya és mitjanament elevat excepte pel 
que fa a pensar que viu gràcies a les subvencions, pregunta que només es va fer els anys 2009 i 2016. Hom 
pot veure que el grau d’acord ha disminuït sobre aquest tema. Pel que fa a l’afirmació de que el sector és 
necessari pel desenvolupament del país, la nota mitjana va baixar significativament entre els anys 2009 i 
2010 i ara apareix bastant recuperada.  La població catalana cada cop sembla menys d’acord en que el 
sector evita el despoblament, però encara manté elevat el sentiment de que ajuda al desenvolupament 
dels pobles petits i que permet conservar el territori i el paisatge. 

EVOLUCIÓ DEL GRAU D’ACORD AMB AFIRMACIONS SOBRE EL SECTOR AGRARI A CATALUNYA 

  

El sector agrari és 
necessari pel 

desenvolupament 
del país 

El sector agrari 
ajuda al 

desenvolupament 
econòmic i social 
dels pobles petits 

El sector agrari 
evita el 

despoblament de 
les zones rurals 

El sector agrari 
permet conservar 

el territori i el 
paisatge 

El sector agrari viu 
gràcies a les 
subvencions 

2009 4,59 4,58 4,33 4,50 3,70 

2010 3,86 - 4,04 4,21 - 

2016 4,45 4,29 3,95 4,28 2,99 
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L’any 2010, la proporció de persones que pensaven que el millor entorn per emprendre un negoci era el 
rural estava en in 16,8%. Actualment, la proporció és menor i es situa en un 9,5%. Però, l’entorn urbà 
tampoc ha millorat com a lloc més favorable, ja que la proporció de persones que l'escollien ha baixat d’un 
65,8% a un 54,8%. En general, les expectatives  pels emprenedors són menors actualment un cop passat el 
pitjor de la crisi. La proporció de persones que pensen que la situació està igual als dos entorns ha pujat 1 
punt percentual. 

EVOLUCIÓ DE L’INDICADOR SOBRE EL MILLORE ENTORN PER EMPRENDRE NOUS NEGOCIS 
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EVOLUCIÓ DELS INDICADORS D’ACCESSIBILITAT I QUALITAT DE SERVEIS ALS POBLES PETITS 

ACCESSIBILITAT QUALITAT 

SERVEIS 2010 2016 2010 2016 

Ensenyament 3,55 3,55 3,68 3,86 

Sanitat 3,35 3,16 3,58 3,52 

Atenció a la gent gran 3,29 3,20 3,53 3,58 

Seguretat 3,16 3,37 3,27 3,52 

Oferta cultural 3,20 3,16 3,50 3,52 

Transport públic 3,05 2,85 3,25 3,21 

Carreteres 3,53 3,35 3,48 3,51 

Cobertura telefònica i accés a internet 3,50 3,29 3,42 3,48 

Les variacions en les puntuacions mitjanes sobre accessibilitat i qualitat dels serveis als pobles petits són mínimes i 
molt lleugeres entre l’any 2010 i l’any 2016. A la taula s’han marcat en groc els casos que romanen igual, en rosa 
els que han empitjorat i en verd els que han millorat, però es tracta de diferències poc significatives des del punt 
de vista estadístic. La seguretat i l’ensenyament són les que mostren un augment més sensible pel que fa a la 
qualitat que, en el cas de la seguretat, es pot ampliar a l’accessibilitat. 
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La distribució de respostes sobre les frases relacionades amb medi ambient i desenvolupament econòmic ha 
variat. Actualment, la proporció de persones que pensa que primer es el desenvolupament econòmic i 
desprès la protecció del medi ambient ha disminuït notablement. En canvi, la de persones que posen davant 
el medi ambient no augmenta, sinó que ho fa la postura de considerar importants les dues coses trobant un 
equilibri.  

EVOLUCIÓ DE LES RESPOSTES SOBRE FRASES RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT I EL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
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Les dues qüestions són igual d'importants. Cal buscar un equilibri
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Les puntuacions sobre accions per mantenir el bosc i el paisatge es mantenen força estables al llarg del 
període. Les pastures es valoren al mateix nivell que l’any 2008 després d’haver augmentat la mitjana l’any 
2010. Les activitat de lleure estan pràcticament al mateix nivell que l’any 2010. El mateix es pot dir de les 
accions d’arreglar els camins forestals. L’explotació de la fusta és més ben valorada des de l’any 2010. 
L’obertura de tallafocs mostra una lleugera disminució i el no intervenir-hi mostra la mitjana que més ha 
variat, a la baixa, del conjunt de variables. Per tant, la població catalana prefereix que es prenguin accions.  

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS (MITJANES) SOBRE ACCIONS PER MANTENIR BOSCOS I PAISATGE 

ACCIONS 2008 2010 2016 

Les pastures 4,15 4,30 4,16 

Activitats de lleure 3,38 3,65 3,67 

Arreglar camins forestals 4,11 4,30 4,16 

Explotació de la fusta 2,85 3,13 3,13 

Recol·lecció de bolets - 3,50 3,43 

Obrir tallafocs - 4,33 4,24 

No intervenir-hi 2,44 2,19 1,75 



Informe  
Enquesta Fundació Món 
Rural 2016 
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La distribució de resposta sobre els principals agents que consumeixen aigua ha canviat, però també ho ha 
fet la metodologia de pregunta, ja que l’any 2016 aquest tema se ha tractat com a multi resposta en lloc de 
donar a escollir una opció. Els resultats dels anys 2008 i 2010 són molt similars, mentre que la multi resposta 
ha equiparat la percepció del consum com molt similar per part dels tres agents considerats. 

EVOLUCIÓ DE LES RESPOSTES SOBRE AGENTS CONSUMIDORS D’AIGUA 
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ACCIONS 2009 2010 2016 
Està d'acord amb:  Quan es duen a terme activitats en el sector agrari es 
malgasta molta de l'aigua utilitzada 24,4% 2,87 punts 2,76 punts 
Està d'acord amb:  L'aigua utilitzada en el sector agrari no es malgasta ja 
que serveix per produir aliments que la societat es menja 71,5% 4,18 punts 4,21 punts 

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS (MITJANES) SOBRE ACCIONS  RELACIONADES AMB EL CONSUM DE L’AIGUA 

L’any 2009, es va donar a escollir als entrevistats entre dos frases i ells havien de dir amb quina estaven més d’acord. 
Aquell any, va guanyar la segona de les proposades, de manera que la gent estava bastant més d’acord en que l’aigua 
utilitzada en el sector agrari no es malgasta perquè serveix per produir aliments que la societat es menja. En canvi, la 
proporció de persones que estaven d’acord en que quan es duen a terme activitats en el sector agrari es malgasta 
molta de l’aigua utilitzada era inferior a la quarta part dels entrevistats. Posteriorment, es va canviar la forma de 
preguntar sobre aquestes propostes a base d’escales de grau d’acord. Els resultats obtinguts pels anys 2010 i 2016 
proporcionen un missatge similar: els catalans estan molt més d’acord amb la segona proposta que amb la primera. 
Les mitjanes no han patit grans diferències entre l’any 2010 i 2016. Si de cas, s’ha accentuat una mica més el grau 
d’acord amb la segona proposta. 

COMPARACIONS TEMPORALS 
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ACCIONS 2009 2016 
Vostè creu que és molt, bastant, poc o gens necessari realitzar accions 
del govern específiques en el món rural 4,58 punts 4,59 punts 

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS (MITJANES) SOBRE NECESSITAT D’ACCIONS  DEL GOVERN 

La gent entrevistada l’any 2016 segueix estant bastant d’acord, igual que la de l’any 2009, en que és necessari que el 
Govern realitzi accions específiques en el món rural 
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EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE RESPOSTA SOBRE: Vostè creu que les subvencions que rep el sector agrari són: 

Comparat amb les edicions anteriors, la distribució actual de resposta sobre aquesta pregunta mostra una proporció 
molt més elevada de casos de no resposta o desconeixement. L’ordre de la resta d’opcions es manté: la majoria pensa 
que les subvencions són insuficients, seguit a molts distància de la resposta suficients i a més distància de la resposta 
excessives. 

COMPARACIONS TEMPORALS 
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EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE RESPOSTA SOBRE: Vostè creu que les ajudes/subvencions que van al món  
rural: Es reparteixen correctament  o incorrectament?: 

Comparat amb les edicions anteriors, la distribució actual de resposta sobre aquesta pregunta mostra una proporció 
molt més elevada de casos de no resposta o desconeixement. L’ordre de la resta d’opcions es manté: la majoria de 
catalans pensa que les subvencions no es reparteixen correctament i, a molta més distància, segueix la resposta de 
que es reparteixen correctament. 

COMPARACIONS TEMPORALS 
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Estan ben aprofitades No s’aprofiten tot el que es podria NS/NR

EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE RESPOSTA SOBRE: P24. Vostè creu que les ajudes/subvencions que van  
al món rural: Estan ben o mal aprofitades?: 

Comparat amb les edicions anteriors, la distribució actual de resposta sobre aquesta pregunta mostra una proporció 
molt més elevada de casos de no resposta o desconeixement. L’ordre de la resta d’opcions es manté: la majoria pensa 
que les subvencions no s’aprofiten tot el que es podria i, a molta més distància, segueix  la resposta de que estan ben 
aprofitades. 

COMPARACIONS TEMPORALS 
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COMPARACIONS TEMPORALS 

EVOLUCIÓ DELS INDICADORS (MITJANES) SOBRE SI  LA GENT ESTÀ D’ACORD AMB 'TOT ALLÒ RELACIONAT 
AMB EL MÓN RURAL ÉS PATRIMONI DEL PAÍS I ENS HA DE PREOCUPAR A TOTS’ 

ACCIONS 2007 2010 2016 
Digui si està d’acord amb 'tot allò relacionat amb el món rural és 
patrimoni del país i ens ha de preocupar a tots’ 4,58 punts 4,69 punts 4,67 punts 

Comparat amb les edicions anteriors, el grau d’acord sobre aquesta afirmació segueix sent elevat i molt similar a 
l’obtingut els anys 2007 i 2010. La gent té la mateixa sensibilitat sobre aquest tema. 
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RELACIÓ AMB EL MÓN RURAL 

RESUM DELS DEU ASPECTES POSITIUS I NEGATIUS MÉS CITATS PELS ENTREVISTATS EN RELACIÓ A VIURE A L’ÀMBIT RURAL 
EN ELS DARRERS ANYS 

Positiu 2016 Positiu 2010 Positiu 2009 Negatiu 2016 Negatiu 2010 Negatiu 2009 

Tranquil·litat Vida sana Tranquil·litat Manca de serveis Pobresa 
Falta comunicació i 

transports 

Qualitat de vida Tranquil·litat Qualitat de vida Massa distància Necessitat 
Manca de serveis i 

infraestructures 
Contacte amb la 

natura Qualitat de vida Poca contaminació Mal transport Supervivència Aïllat, allunyat 

Poca contaminació Aire 

Contacte amb la 
natura 

 
Falta serveis 

sanitaris Abandonament 
Manca de serveis de 

sanitat 

Salut Salut Millor alimentació Poca comunicació Serveis deficients Accés a cultura i oci 

El paisatge Natura 
Contacte amb la 

gent Poca oferta cultural Avorriment 
Pitjor feina i més 

atur 

Més econòmic Muntanya Més seguretat Poca neteja Poble Avorrit 

Passejar Medi ambient 
Millor feina i 

habitatge Res negatiu Pitjor ensenyament 

La llibertat Arbres, verd Vida més barata Solitud 
Manca de transport 

públic 
Convivència amb els 

veïns 
 

Animals, ramaderia, 
granja, pastura Tot Insectes/Animals Menys botigues 

La comparació pel que fa als aspectes positius i negatius de viure a l'entorn rural no és exacta perquè les preguntes no es van 
fer de la mateixa forma en les diferents edicions. Així, l’any 2010, es va demanar una associació de paraules i no una relació 
d'aspectes positius i negatius. Cal tenir cura, doncs, a l’hora d’interpretar aquest resum de resultats. L’any 2009 sí que es van 
fer les preguntes com l’any 2016, de manera que aquesta és la comparació més fiable. Els principals aspectes positius i 
negatius dels anys 2009 i 2016 són força similars. La situació no ha canviat, bàsicament. 
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CONCLUSIONS DESTACADES 
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CONCLUSIONS 

Malgrat la diferència de temps entre la darrera edició de l’estudi sobre el món 
rural (2010) i l’actual, les conclusions que s'extreuen a partir dels resultats de 
l’enquesta 2016 no representen grans canvis pel que fa als principals 
indicadors. Els anys de crisi econòmica i el recent panorama polític han derivat 
en un cert estancament que també ha afectat al món rural, potser fins i tot 
més que a l’urbà, ja que aquest, per les seves pròpies característiques, es mou 
a un ritme més pausat que l’urbà. En aquest apartat, s’ofereix una síntesi de 
les conclusions que es deriven de les anàlisis de cada gran tema desenvolupat 
en l'informe. 
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CONCLUSIONS 

Satisfacció amb les condicions de vida actuals 

El nivell mig de satisfacció amb les condicions actuals de vida s’ha recuperat després d’una certa davallada els anys 
més crus de la crisi (2008 i 2009). Aquesta recuperació es va iniciar l’any 2010 i, actualment, la població mostra una 
puntuació elevada, signe de franca recuperació d’una actitud positiva. La qualitat de vida al municipi actual es manté 
força estable en tot el període. 

Disposició a canviar de municipi 

La proporció de catalans que tenen en ment canviar de municipi ha disminuït significativament. Els canvis en que 
pensa la gent no solament es refereixen al mon rural, sinó també a l’urbà. Aquesta tendència és diferent comparada 
amb anys passats. La consideració del canvi cap a municipis més grans apareix com a motivada per la manca de 
feina i oportunitats. Hi ha una part de catalans que s’adaptaria a qualsevol tipus de municipi mentre trobi feina. 
Malgrat tot, també es manté una proporció de gent que segueix pensant en canviar cap a municipis petits cercant 
una millor qualitat de vida. 

Valoració del sector agrari 

Partint d’un nivell baix d’expectatives de futur obtingut l’any 2008, la percepció mitjana sobre el futur del sector es va 
recuperar força l’any 2009 i va tornar a caure l’any 2010. Actualment, les perspectives han millorat i la gent pensa, 
per terme mig, que el sector te un futur discretament positiu. La població catalana opina que el Govern ha de 
prendre mesures concretes a l’àmbit rural. El sector no viu de les subvencions i les que es donen no són ben 
repartides i no s’aprofiten de manera eficient. Malgrat que el medi ambient continua sent més important per a la 
gent que no pas el desenvolupament, cada cop augmenta més la proporció de gent que creu que es pot progressar 
en els dos aspectes a base de trobar un equilibri i aprofitant les noves tecnologies per fer-ho possible. 
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CONCLUSIONS 

Activitat econòmica en el món rural 

La percepció sobre el millor tipus d’entorn per a posar en marxa noves activitats emprenedores segueix sent 
favorable a l’urbà. Malgrat tot, els resultats de l’estudi posen de manifest una major sensibilitat cap a la igualtat dels 
dos medis i cap al fet de que la crisi és més responsable de que n’hi hagi menys oportunitats i que aquestes es 
concentrin més a les ciutats. 

Accessibilitat i qualitat dels serveis públics al món rural 

La valoració mitjana de l’accessibilitat als serveis públics ha evolucionat molt lleugerament a la baixa o s’ha 
mantingut, excepte en el cas de la seguretat, que ha millorat molt discretament. En canvi, la valoració de la qualitat 
dels serveis mostra una evolució lleugerament més positiva, en la qual destaca l’ensenyament, excepte els casos de 
la sanitat i el transport públic, que baixen una mica. 

Bosc i paisatge 

La valoració mitjana de les accions per a conservar els boscos i paisatge es mantenen força estables des de l’any 
2010. Tots el que es proposa es veu com adequat o bastant adequat. La població és més favorable que fa uns anys 
cap a la presa d’accions en comptes de afavorir la no intervenció. La sensibilitat cap el problema dels incendis 
forestals es nota en els resultats, sent aquesta una preocupació en augment. Els enquestats pensen que 
l’administració (impostos) és la que ha de pagar majoritàriament les despeses i, també augmenta el desig de que les 
persones a l’atur ajudin en les tasques referents al manteniment dels boscos. En general, hi ha forta consciència de 
que aquest és un patrimoni de tots. 
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CONCLUSIONS 

La població catalana continua pensant en major proporció que primer és la protecció del medi ambient i després el 
desenvolupament econòmic, però aquesta proporció és significativament menor que l’obtinguda en anys anteriors. 
Actualment, hi ha un augment de persones que pensen que els dos conceptes són assumibles al mateix temps 
mentre es planifiquin des d’una perspectiva de cercar un equilibri entre els dos objectius. 

Canvi climàtic, medi ambient i sector agrari 

La gestió de l’aigua i l’ús agrari 

Relació amb el món rural 

A diferència d’edicions anteriors, l’any 2016, una anàlisi multi resposta dóna com a resultat una equiparació dels tres 
principals agents consumidors d’aigua, és a dir, consumidors domèstics, industria i agricultura, pel que fa a l’ús 
d'aquest bé comú. Per tant, sembla superada la idea de que uns agents consumeixen més que altres. La població és 
conscient de la necessitat de consum per a produir aliments i no valora negativament aquest aspecte. 

El llistat d’aspectes positius i negatius de la vida al món rural es mantenen estables des de l’any 2009. En la part 
positiva segueixen tenint el major nombre de mencions les que fa referència a la tranquil·litat, qualitat de vida, vida 
sana o salut, millor alimentació, menor contaminació i similars. En la part negativa, segueixen destacant els aspectes 
de manca d'alguns serveis, infraestructures, feina, solitud o avorriment o manca d'oferta d’oci i cultural, manca de 
comerços, comunicacions deficients i similars. El panorama no ha variat substancialment en aquest apartat. 
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CONCLUSIONS 

Compra d’aliments 

Polítiques públiques 

Mitjans de comunicació i món rural 

Les prioritats a l’hora de comprar aliments estan evolucionant i, actualment, el que més miren els consumidors 
entrevistats són les dates de caducitat i l’envassat, seguit del preu, l’origen del producte, el respecte pel medi 
ambient, el valor nutritiu, el benestar dels animals i, per últim, el que siguin de marca de prestigi. 

Els catalans estant d’acord amb que tot allò relacionat amb el mon rural és patrimoni del país i ens ha de preocupar a 
tots, però esperen més acció concreta per part del Govern, això com una millor distribució i aprofitament d’ajudes i 
subvencions. 

La valoració mitjana de l’actuació dels mitjans de comunicació sobre la imatge que trameten del mon rural no és 
brillant, sinó simplement suficient. Es pot fer molt més en aquest àmbit. A més, les proporcions de casos de no 
resposta sobre alguns temes polítics fan pensar que manca informació sobre molts aspectes econòmics relacionats 
amb el sector agrari. El posar aquesta informació en mans de la societat pot afavorir una millor comprensió del 
funcionament d’aquest sector i ajudar a fer-ho més efectiu i equilibrat. La població sap que bona part de la seva 
alimentació depèn del sector, de manera que fora important apropar més la seva problemàtica als ciutadans. 



Barcelona, octubre 2016 


