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Introducció
La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, amb el suport del Servei de Planificació i
Avaluació, ha iniciat un projecte per conèixer la percepció que els ciutadans de la província de Barcelona de més de 15 anys
tenen de la Unió Europea i del seu futur.

L’aportació de la Diputació de Barcelona s’emmarca en la Conferència sobre el futur d’Europa (COFOE), una iniciativa que
consisteix en una sèrie de debats i discussions protagonitzades pels ciutadans i ciutadanes de tota la Unió Europea, per tal de
compartir-ne la reflexió sobre el seu futur.

L’eina utilitzada ha estat una enquesta telefònica en la que es recull l’opinió dels ciutadans i ciutadanes de la província sobre
qüestions com ara el benefici o perjudici que ha suposat pertànyer a la Unió Europea, les principals fites que s’han assolit a
nivell europeu, els canvis que caldria introduir en el futur, la participació dels ciutadans en el disseny d’aquest futur i el paper
que ha de tenir el món local. També s’ha posat especial èmfasi en analitzar quins són els trets singulars de la visió que els
menors de 30 anys tenen sobre totes les qüestions relacionades amb la Unió Europea.

Les properes pàgines presenten els resultats obtinguts.
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Fitxa Tècnica
• 1.000 enquestes telefòniques amb suport informàtic (CATI).

• 400 enquestes a persones d’entre 15 i 29 anys.

• 600 enquestes a persones de 30 o més anys.

• Dins de cadascun d’aquests grups s’han fixat quotes proporcionals per gènere i grup d’edat (15-19 anys, 20-24 anys,
25-29 anys, 30-44 anys, 45-59 anys i 60 o més anys).

• S’han ponderat els resultats per gènere, edat i tram de població (fins a 10.000 hab., 10.000 a 20.000 hab., 20.000 a
50.000 hab., 50.000 a 75.000 hab. i més de 75.000 hab.).

• El treball de camp s’ha fet entre els dies 20 de gener i 8 de febrer del 2022.

• El marge d’error dels resultats globals per un interval de confiança del 95,5% i pel supòsit p=q=50% és de ± 3,2 punts
percentuals.
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POSICIONAMENT VERS 
LA UNIÓ EUROPEA



Síntesi
• El concepte que més s’associa a la Unió Europea és la idea d’unió i integració (46,3 %).

• El 77,8% dels entrevistats considera que pertànyer a la Unió Europea ha beneficiat a Espanya.

• El 79,8% dels entrevistats es declara a favor de la Unió Europa.

• Tot i l’àmplia majoria de persones que està a favor de la UE i que considera que pertànyer a la UE ha estat beneficiós
per Espanya existeix també un ampli consens al voltant de la idea de que la UE necessita canvis. Un 39,7 % diu que
necessita canvis profunds i un 52,7 % diu que necessita canvis però no radicals.

• Quan es demana quins canvis són necessaris les respostes més freqüents són les relacionades amb la implementació
de més polítiques socials (16,8 %), les demandes d’una major igualtat entre països i de la no submissió als països més
poderosos (13,2 %) i les relacionades amb millores a la política econòmica i financera (10,9 %).
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Amb quina idea o concepte associa la UE?
I parlant de la unió europea, vostè amb quina idea, valor o concepte l’associa? (oberta)

Principals respostes %

Unió 46,3 %

Economia 18,2 %

Cooperació 5,2 %

Llibertat de moviments 4,7 %

Benestar 4,6 %

Solidaritat 4,3 %

Positiva 4,3 %
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Pertànyer a la UE ha beneficiat o perjudicat a Espanya?
Segons la seva opinió, pertànyer a la Unió Europea més aviat ha beneficiat o més aviat ha perjudicat a Espanya?
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77,8 %

4,0 %

14,1 %

4,0 %

Ha beneficiat a Espanya Ni beneficiat ni perjudicat

Ha perjudicat a Espanya Ns-Nc



Actitud vers la Unió Europea
En aquests moments i en termes generals, quina és la seva actitud vers la Unió Europea: hi està molt a favor, bastant a favor, més aviat a 
favor, més aviat en contra, bastant en contra o molt en contra?
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17,1 %

32,0 %
30,7 %

7,6 % 6,6 %

3,0 %
1,5 % 1,6 %

Molt a
favor

Bastant a
favor

Més aviat a
favor

Ni a favor
ni en

contra

Més aviat
en contra

Bastant en
contra

Molt en
contra

Ns-Nc



Necessita canvis la Unió Europea?
En general, vostè creu que en aquests moments la Unió Europea necessita canvis profunds, necessita alguns canvis però no radicals o 
ja està bé com està?
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39,7 %

52,7 %

5,5 %
2,1 %

Necessita canvis
profunds

Necessita alguns
canvis però no radicals

Ja està bé com està Ns-Nc



Quins canvis necessita la UE?
(Els que creuen que la UE necessita canvis) Quins canvis? (oberta) (principals respostes)

Quins canvis necessita la UE? %
Més polítiques socials 16,8 %
Més equilibri de poder entre països 13,2 %

Millorar la política econòmica 10,9 %
Millors polítiques laborals 5,2 %
Més proximitat al ciutadà 5,3 %
Polítiques d’acollida 4,4 %
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FITES ASSOLIDES PER LA 
UNIÓ EUROPEA



Síntesi
• A l’hora d’identificar les fites principals assolides per la Unió Europea, d’entre una llista d’opcions tancada, l’opció més

assenyalada és «El poder econòmic, industrial i comercial de la UE» (38,9 %), seguit d’«El respecte de la Unió Europea
per la democràcia, els drets humans i l’estat de dret» (30,9 %).

• En el terreny dels valors que simbolitza la UE, la llibertat d’expressió, la pau i la tolerància i obertura als altres apareixen
com els valors que millor representen la UE per a més del 60 % de les persones enquestades.

• El progrés i la innovació és l’únic valor en que són més nombrosos els entrevistats que consideren que hi ha algun altre
país o grup de països que el representen millor (40,0 %).
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La principal fita assolida per la UE?
Segons vostè, quina és la principal fita que ha assolit la Unió Europea?
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5,7 %

12,2 %

12,3 %

30,9 %

38,9 %

Ns-Nc

El nivell de vida dels ciutadans de la Unió
Europea

El sistema de protecció social dels estats
membres de la Unió Europea

El respecte de la Unió Europea per la 
democràcia,  els drets humans i l’estat de dret

El poder econòmic, industrial i comercial de la
Unió Europea



Qui representa millor els següents valors?
Per cadascun dels següents valors digui’m si us plau, si vostè considera que els simbolitza millor la Unió Europea o algun altre país (o grup 
de països), o si creu que tots per igual? 
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33,3 %

46,9 %

56,9 %

59,4 %

60,9 %

61,8 %

23,4 %

26,5 %

25,2 %

23,3 %

25,1 %

22,3 %

40,0 %

21,1 %

13,1 %

13,2 %

9,1 %

12,3 %

El progrés i la innovació

El respecte per la natura i el medi ambient

La igualtat social i la solidaritat

La tolerància i obertura als altres

La pau

La llibertat d'opinió

La UE Igual Altres països Ns-Nc



EL FUTUR DE LA 
UNIÓ EUROPEA



Síntesi
• De cara al futur la majoria dels entrevistats (65,5 %) voldria una Unió Europea amb més poder de decisió.

• Ara bé, posats a decidir quin nivell de govern caldria potenciar, un 27,0 % respon que s’haurien de potenciar les
regions i autonomies i un 19,3 % les institucions europees.

• Un de cada quatre entrevistats (24,8 %) diu que les polítiques per combatre el canvi climàtic són les que cal prioritzar
de cara al futur. Les polítiques d’educació figuren en segon lloc a la llista de les prioritats de cara el futur amb un 18,5 %
de mencions.
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Quina UE voldria a 10 anys vista?
I a llarg termini quina Unió Europea voldria vostè a deu anys vista? Preferiria:
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5,4 %

10,6 %

18,5 %

65,5 %

Ns-Nc

Una Unió Europea amb menys decisions
preses a nivell europeu que ara

Una Unió Europea amb aproximadament el
mateix nombre de decisions preses a nivell

europeu que ara

Una Unió Europea amb més decisions preses
a nivell europeu que ara



El futur de la UE passa per...
Vostè creu que el futur de la Unió Europea passa per...
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6,0 %

18,6 %

12,2 %

27,0 %

16,9 %

19,3 %

Ns-Nc

L’equilibri de poders tal i com està ara

Més poder als pobles i ciutats

Més poder a les autonomies i regions

Més poder als estats membres

Més poder a les institucions europees



Quines polítiques cal prioritzar?
De les següents qüestions quina creu que cal prioritzar per fer front als reptes globals de la Unió Europea?
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0,7 %

0,5 %

0,2 %

2,1 %

6,3 %

14,8 %

14,9 %

17,0 %

18,5 %

24,8 %

Ns-Nc

Altres

Cap

La Transició digital

El comerç lliure i l’economia de mercat

La salut i el sistema sanitari

La igualtat d’oportunitats

La creació de llocs de treball

L’educació

El canvi climàtic



PARTICIPACIÓ



Síntesi
• La pràctica totalitat dels entrevistats està d’acord amb que l’opinió dels ciutadans hauria de ser més tinguda en compte

a l’hora de prendre decisions sobre el futur de la Unió Europea: un 80,2 % hi està d’acord i un 15,3 % diu que hi està
més aviat d’acord.

• Pel que fa a les diferents formes de fer sentir l’opinió dels ciutadans, votar a les eleccions és la forma que més
enquestats considera molt efectiva (42,5 %). En canvi, la que és considerada menys efectiva és donar suport o militar
en un partit: un 45,5 % creu que és poc efectiva i un 21,0 % diu que gens.
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L’opinió dels ciutadans ha de ser més tinguda en compte 
en les decisions sobre el futur de la UE

Digui’m, si us plau, si vostè està d’acord, més aviat d’acord, més aviat en desacord o en desacord amb la següent frase: L’opinió 
dels ciutadans de la Unió Europea hauria de ser tinguda més en compte en les decisions relacionades amb el futur d’Europa?
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80,2 %

15,3 %

2,0 % 1,7 % 0,8 %

D’acord Més aviat d’acord Més aviat en
desacord

En desacord Ns-Nc



Són efectives aquestes formes de fer sentir l’opinió dels 
ciutadans?

Per cadascuna de les següents opcions digui’m si creu que son maneres molt, bastant, poc o gens efectives de fer sentir l’opinió 
dels ciutadans? 
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8,7 %

16,0 %

20,0 %

20,4 %

42,5 %

22,4 %

34,2 %

36,2 %

39,9 %

31,8 %

45,5 %

36,6 %

29,7 %

29,3 %

17,2 %

21,0 %

11,8 %

12,6 %

8,4 %

7,5 %

Ser militant o donar suport a uh partit polític

Ser membre o donar suport a una ONG

Anar a manifestacions, concentracions i actes
de protesta

Participar en fòrums de debat sobre el futur
d'Europa

Votar a les eleccions

Molt Bastant Poc Gens Ns-Nc



LA UNIÓ EUROPEA 
I EL MÓN LOCAL



Síntesi
• La pràctica totalitat dels entrevistats considera que la Unió Europea hauria de tenir més en compte els pobles i les

ciutats (90,2 %).

• Tot i que més de la meitat dels entrevistats (61,4 %) creu que pertànyer a la Unió Europea ha beneficiat al seu poble o
ciutat, hi ha més persones que creuen que ha beneficiat a Espanya (77,8 %) .

• Si el que es mesura és el possible perjudici de pertànyer a la UE, els entrevistats consideren que la més perjudicada ha
estat Catalunya (20,4 %), un perjudici superior al d'Espanya o el poble o ciutat de la persona enquestada (14,1 % i 13,4
% respectivament) .

• Un 46,2 % dels entrevistats diu haver sentit a parlar d’algun projecte al seu municipi cofinançat per la UE.

• Preguntats per a què destinarien els fons de la UE al seu municipi un 28,8 % de les respostes mencionen qüestions
relacionades amb l’educació o la formació. Un 21,9 % creu que caldria destinar-los a sanitat.
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La UE té en compte els pobles i ciutats?
Vostè diria que la Unió Europea ja té en compte les necessitats dels pobles i ciutats, els hauria de tenir més en compte o els 
hauria de tenir menys en compte? 
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1,1 %

1,2 %

7,5 %

90,2 %

Ns-Nc

Els hauria de tenir menys en compte

Ja té en compte les necessitats dels pobles i
ciutats

Els hauria de tenir més en compte



Pertànyer a la UE ha beneficiat a...
Segons la seva opinió, pertànyer a la Unió Europea més aviat ha beneficiat o més aviat ha perjudicat a Espanya?  I a Catalunya? I 
al seu poble o ciutat?
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77,8 %

68,6 %

61,4 %

Espanya Catalunya El seu poble o ciutat



Pertànyer a la UE ha perjudicat a...
Segons la seva opinió, pertànyer a la Unió Europea més aviat ha beneficiat o més aviat ha perjudicat a Espanya?  I a Catalunya? I 
al seu poble o ciutat?
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14,1 %

20,4 %

13,4 %

Espanya Catalunya El seu poble o ciutat



Ha sentit a parlar d’algun projecte al seu municipi 
cofinançat per la UE?

La Unió Europea dona suport financer a les regions i municipis. Ha sentit a parlar d’algun projecte al seu poble o ciutadà cofinançat per 
la Unió Europa? 
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52,3 %
46,2 %

1,5 %

No n'ha sentit a parlar N'ha sentit a parlar Ns-Nc



A què destinaria els diners de la UE?
Pensant en el seu poble o ciutat  a què destinaria els diners de la UE? (oberta) (principals resultats) 

A què destinaria els diners %
Formació / Educació 28,8 %
Sanitat 21,9 %

Polítiques d’ocupació 16,8 %
Polítiques socials 16,7 %
Polítiques ambientals 14,9 %
Polítiques d’habitatge 9,1 %
Polítiques de joventut 8,0 %
Infraestructures / carreteres 7,8 %

29



ELS JOVES I LA UNIÓ 
EUROPEA



Síntesi
• El 55,3 % dels entrevistats està d’acord amb que la Unió Europea ofereix una perspectiva de futur als joves, enfront

d’un 43,0 % que no hi està d’acord. Entre els joves (entre 15 i 29 anys) els que creuen que la UE els ofereix un futur
representen un 60,1 %.

• Pel que fa a la necessitat de canvis, tant joves (25 a 29 anys) com adults (30 anys o més) coincideixen majoritàriament
en que calen alguns canvis. Ara bé, els joves aposten més per canvis no radicals (61,7 %) mentre que entre els adults la
incidència de canvis profunds és major (41,9 %).

• En la mateixa línia, tot i que tant joves com adults preferirien majoritàriament augmentar en un futur el nombre
decisions preses a nivell europeu (més del 60 %), s’observa que entre els joves hi ha més entrevistats partidaris de que
en el futur la UE tingui el mateix nombre de decisions preses a nivell europeu que ara (25,5 % entre els joves, 16,8 %
entre els adults).

• Entre els joves el coneixement d’algun projecte al seu poble o ciutat cofinançat per la UE és significativament més baix.
Només un 27,8 % diu haver sentit a parlar d’algun projecte cofinançat per la UE (front el 50,7 % entre els adults).
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La UE ofereix futur als joves
Digui’m, si us plau, si vostè està d’acord, més aviat d’acord, més aviat en desacord o en desacord amb la següent frase: 
“La UE ofereix una perspectiva de futur per a la joventut d’Europa”

55,3 % 43,0 %
32

31,1 %

24,2 %

18,2 %

24,8 %

1,8 %

D’acord Més aviat d’acord Més aviat en
desacord

En desacord Ns-Nc



La UE ofereix futur als joves
Digui’m, si us plau, si vostè està d’acord, més aviat d’acord, més aviat en desacord o en desacord amb la següent frase: 
“La UE ofereix una perspectiva de futur per al joventut d’Europa”. Segons joves i adults
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30,3 % 29,8 %

20,1 % 19,1 %

0,7 %

31,3 %

22,8 %

17,7 %

26,2 %

2,0 %

D’acord Més aviat d’acord Més aviat en
desacord

En desacord Ns-Nc

Joves Adults



Està a favor o en contra de la UE?
En aquests moments i en termes generals, quina és la seva actitud vers la Unió Europea: hi està molt a favor, bastant a 
favor, més aviat a favor, més aviat en contra, bastant en contra o molt en contra? Segons joves i adults
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77,8%

8,5% 10,0%
3,6%

80,3%

7,3%
11,3%

1,1%

A favor Ni a favor ni en contra En contra Ns-Nc

Joves Adults



Segons la seva opinió, pertànyer a la Unió Europea més aviat ha beneficiat o més aviat ha perjudicat al seu poble o ciutat? Segons 
joves i adults

Pertànyer a la UE ha beneficiat o perjudicat al seu 
poble o ciutat?
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68,7 %

10,0 %
13,5 %

7,8 %

59,6 %

12,4 % 13,4 % 14,7 %

Ha beneficiat Ni beneficiat ni
perjudicat

Ha perjudicat Ns-Nc

Joves Adults



Necessita canvis la Unió Europea?
En general, vostè creu que en aquests moments la Unió Europea necessita canvis profunds, necessita alguns canvis però no 
radicals o ja està bé com està? Segons joves i adults
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30,7%

61,7%

5,9%
1,8%

41,9%

50,5%

5,4%
2,2%

Necessita canvis
profunds

Necessita alguns
canvis però no radicals

Ja està bé com està Ns-Nc

Joves Adults



Quina UE voldria a 10 anys vista?
I a llarg termini quina Unió Europea voldria vostè a deu anys vista? Preferiria... Segons joves i adults
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61,1%

25,5%

11,5%

1,9%

66,6%

16,8%
10,4%

6,3%

Més decisions preses a
nivell europeu que ara

El mateix nombre de
decisions preses a nivell

europeu que ara

Menys decisions preses
a nivell europeu que ara

Ns-Nc

Joves Adults



Ha sentit a parlar d’algun projecte al seu municipi 
cofinançat per la UE?

La Unió Europea dona suport financer a les regions i municipis. Ha sentit a parlar d’algun projecte al seu poble o ciutadà cofinançat per 
la Unió Europa? Segons joves i adults
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27,8%

70,9%

1,3%

50,7%
47,7%

1,6%

N'ha sentit a parlar No n'ha sentit a parlar Ns-Nc

Joves Adults
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