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Tot i ser empreses privades, a Ceres i Premicom
entenem que part dels rendiments que s’obtenen de la 
nostra activitat es poden retornar a la societat de la 
millor manera que ho sabem fer, mitjançant la recollida 
i anàlisi d’informació sobre la societat, i la seva 
divulgació. 

Hem creat sinergies empresarials de cooperació, com 
exponent del nou model de sumar que ens ha ensenyat 
la crisi, per millorar els resultats i assolir millor aquests 
objectius

En aquest ordre de coses, dur a terme estudis que 
difícilment es podrien realitzar o resoldre preguntes que 
ens fem com a investigadors i que poden ser d’interès 
de l’opinió pública. 

La millor manera d’arribar al conjunt de la societat, és a 
través dels mitjans de comunicació. Per això aquest 
oferiment al Col·legi, com a  representant del conjunt 
de la professió i el millor marc per exposar i dipositar 
aquestes dades. 

Podeu accedir directament a Ceres i Premicom, com a 
font per consultar dades públiques dels estudis que 
realitza des de fa anys, i quins resultats estan a l’abast 
en l’espai web, o podeu demanar-la a través de 
Premicom que actua com a departament de 
comunicació de Ceres.

Presentació ►

CERES va començar el 1991 com un equip de recerca 
en el camp social i s'ha convertit en una empresa de 
referència en temes d'investigació sociològica i de 
mercats que ha traspassat l'àmbit d'actuació de 
Catalunya i d’Espanya.

La principal preocupació de CERES és aconseguir que 
els nostres estudis donin respostes als clients, siguin clars 
en la presentació dels resultats i esdevinguin una eina 
fonamental en el procés de presa de decisions.

Premicom és una empresa de comunicació, integrada 
per periodistes, que cobreix el buit  professional existent 
a Tarragona des de 1992.  

Els serveis de premsa i l’assessorament en comunicació
a empreses, entitats i corporacions, a mida de les 
necessitats respectives, els han donat valor afegit i han 
contribuït a millorar la transparència informativa envers 
el conjunt de la societat. 

El treball conjunt i cada cop més estret amb d'altres
empreses i professionals fa que la nostra capacitat per 
donar solucions als nostres clients sigui il·limitada , 
individual de cada empresa i en conjunt d’ambdues.
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Fitxa tècnica

• Nom: Òmnibus Tarragona; Consulta òmnibus sobre el 
aspectes relacionats amb la regulació de l´’us del vel 
integral que es realitza a la demarcació territorial de 
Tarragona.

• Àmbit : Província de Tarragona

• Univers de Treball : Està format per totes aquelles 
persones majors d’edat.

• Mostra : 730 persones, que s’han seleccionat 
proporcionalment a la població de cada comarca, i 
la quota de sexe i edat, segons dades de l’Idescat, 
mitjançant tècniques aleatòries simples del llistin 
telefònic del municipi.

• Error Mostral:  Amb el nivell de confiança del 95%, el 
marge d'error mostral màxim per a dades globals en 
el supòsit de mostreig aleatori simple és d'un  ± 3,7 %.

• Metodologia: Òmnibus quantitatiu

L’òmnibus és un tipus d’enquesta que es realitza de 
manera periòdica a una mostra variable però 
representativa d’un univers fix, mitjançant un 
qüestionari telefònic. Una de les particularitats 
d’aquest tipus d’enquesta, és que hi intervenen 
diferents empreses i entitats, per tant, és un qüestionari 
que s’estructura en diferents blocs, a partir dels quals 
se’n extreu informació diferenciada en funció dels 
temes que es tracten.

• Tècnica: Entrevistes telefòniques amb l’aplicació d’un 
qüestionari estructurat.

• Qüestionari: Les preguntes del qüestionari, proposades 
han quedat incloses en el qüestionari global de 
l’Òmnibus Tarragona de Ceres. 

• Dates de Treball de Camp: el treball de camp ha estat 
realitzat entre els dies 28 de juny i 2 de juliol de 2010.

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►
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► COL·LECTIUS AMB ELS QUI LI MOLESTARIA COMPARTIR TRES 
SITUACIONS DETERMINADES... (ESMENTS ESPONTANIS)

Molèstia respecte diferents col·lectius

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►
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92%

5%
Nordafricans

Europeus de l'Est

Llat inoamericans

Altres africans

Asiàt ics orientals

Asiàt ics occidentals

Europeus occidentals

Altres

No em molestaria cap col·lectiu

... Com a veïns

... Com a companys de feina

... Que s'assegués al costat al tren

En qualsevol de les situacions, el 70% no 
mostren cap rebuig.

Les accions que impliquen poc compromís i 
temps a compartir generen poca sensació
de molèstia. El veïnatge es la situació de les  
analitzades que genera més molèstia. 

En qualsevol dels casos el col·lectiu que  
genera més aversió és el de Nordafricans, 
seguit del d’europeus de l’Est i 
Llatinoamericans

•Persones musulmanes, independentment del paÍs
•Persones del col·lectiu gitano
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Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►

No senten 
cap tipus 
de rebuig

70%

Senten 
algun tipus 
de rebuig

30%

► REBUIG GLOBAL (PERSONES QUE SENTEN REBUIG 
EN ALGUNA DE LES SITUACIONS I VERS ALGUN 
DELS COL·LECTIUS)

Les persones de més de 65 anys són 
les que mostren menor rebuig en 
comparació a la resta

► AQUEST SENTIMENT DE REBUIG ÉS RECENT 
O ÉS DES DE FA ANYS?

Opinions referents a col·lectius

31%

67%

1%

És recent

Fa anys que ho

penso així

Ns / Nc

(10% del 
total de la 
mostra)

(21% del total 
de la mostra)

El sentiment de rebuig ha anat en 
augment en els darrers anys.
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Coneixement sobre el debat del vel integral

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►

Sí, n'ha 
sentit 
parlar
82%

No n'ha 
sentit 
parlar
18%

► ALGUNS AJUNTAMENTS CATALANS I DE LA 
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA HAN PLANTEJAT 
ASPECTES DE CONVIVÈNCIA COM LA QÜESTIÓ DE 
L’ÚS DEL VEL INTEGRAL EN ESPAIS PÚBLICS. VOSTÈ
HA LLEGIT, ESCOLTAT O VIST ALGUN TIPUS 
D’INFORMACIÓ SOBRE AQUEST TEMA? 

8 de cada 10 persones han sentit  
parlar del debat de l’ús del vel 
integral i gairebé tothom sap el que 
és.

► VOSTÈ SAP QUÈ ÉS UN BURKA?

Sí, sé què 
és un Burka

94%

No sé què 
és un Burka

6%
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► CREU QUE EN EL SEU MUNICIPI HI HA MOLTES O 
POQUES  DONES AMB AQUEST VEL INTEGRAL?

10%

32%

24%

33%

1%

Moltes

Alguna

Pràcticament
cap

Absolutament
cap

Ns / Nc

Posicionament sobre el vel integral

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►

Especialment en 
municipis grans i entre 
les persones mes joves

La major part de la població creu que hi ha molt poques persones que utilitzin vel integral als seus municipis. 
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► QUINA IMPORTÀNCIA TÉ PER A VOSTÈ QUE ELS 
AJUNTAMENTS VULGUIN REGULAR L’ÚS DEL VEL 
INTEGRAL?

11%

49%

5%

26%

9%

0%

És un tema prioritari

És un dels temes importants

Em resulta indiferent

És un tema poc prioritari

És un tema que no té cap

importància

Ns / Nc

Posicionament sobre la regulació sobre el vel integral

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►

Les dones consideren 
més important la 
regulació del vel 
integral que el homes.

Els majors de 45 anys 
també ho consideren 
un tema prioritari en 
major grau

La immensa majoria estarien d’acord en que es prohibís.
La població es divideix en dos grans grups un primer que creu que la regulació del vel integral per part dels 
municipi és un tema important (60%) i un altre que creu que és un tema poc rellevant (35%)

► I SI EL SEU AJUNTAMENT PROPOSÉS LA PROHIBICIÓ
DEL VEL INTEGRAL, VOSTÈ HI ESTARIA D’ACORD? 

61%

21%

7%

7%

3%

1%

Estaria totalment

d'acord amb que es

prohibís

Estaria bastant

d'acord amb que es

prohibís

Emresultaria indiferent

Estaria bastant en

contra de que es

prohibís

Estaria totalment en

contra de que es

prohibís

Ns / Nc

Els majors de 45 anys es mostren 
encara més favorables a la 
prohibició.

Favorables a la prohibició: 82%
Indiferents: 7%
Contraris a la prohibició: 10%
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► GRAU D’ACORD AMB LES SEGÜENTS FRASES (distribució + Indicador Grau d’acord:1 Molt d’acord – 5 Molt en desacord)

Posicionament sobre el vel integral

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

El v el integral respon habitualment a decisions personals de les persones afectades i no

tenim dret a interv enir-hi

La prohibició del v el integral només serv irà perque les dones que l'usen no surtin de casa

Els costums dels nouv inguts enriqueixen la nostra societat i els nostres costums

Amb la prohibició del v el integral s'afavorirà la integració del col·lectiu musulmà a la

societat del municipi

No es poden consentir ostentacions religiones en un estat laic

Amb la prohibició del v el integral es dignificarà les dones afectades

Amb la prohibició del v el integral es pot radicalitzar les postures integristes del col·lectiu

musulmà del municipi

La mesura de prohibir el v el integral v a destinada sobretot a permetre la identificació de

les persones

Cal respectar les decisions de tipus religiós, v ingun d'onv inguin, sempre que respectin la

legislació

Molt d'acord Més aviat d'acord Ni d'acord ni en desacord Més aviat en desacord Molt en desacord Ns / Nc

3.4

3.2

3.0

2.9

2.6

2.5

2.5

1.8

1.8

Existeix un nivell elevat de consens en el respecte per les decisions de tipus religiós, sempre que estiguin dins del 
marc legal, i que les mesures tenen un objectiu de millor identificació. La resta de frases apareixen molt més 
polaritzades.
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Posicionament sobre el vel integral

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►

Tema Important : 60%
Indiferents: 5%
Tema Poc Important : 35%

 Important Poc Important Total Diferència
El burka respon habitualment a decisions personals de les persones 
afectades i no tenim dret a intervenir-hi 3,72 3,02 3,43 -0,70
Amb la prohibició del burka (o vel integral) s´afavorirà la integració del 
col·lectiu musulmà a la societat del municipi 2,62 3,29 2,89 0,67
Amb la prohibició del burka (o vel integral) es dignificarà les dones 
afectades 2,18 2,84 2,45 0,66
Els costums dels nouvinguts enriqueixen la nostra societat i els nostres 
costums 3,22 2,70 3,01 -0,52
La mesura de prohibir el burka (o vel integral) va destinada sobretot a 
permetre la identificació de les persones 1,67 2,05 1,84 0,38
La prohibició del burka (o vel integral) només servirà perquè les dones 
que l´usen no surtin de casa 3,28 2,91 3,16 -0,37
Amb la prohibició del burka (o vel integral) es pot radicalitzar les 
postures integristes del col·lectiu musulmà del municipi 2,37 2,67 2,49 0,30
Cal respectar totes les decisions de tipus religiós, vinguin d´on vinguin, 
sempre que respectin la legislació 1,89 1,77 1,86 -0,12
No es poden consentir ostentacions religioses en un estat laic 2,61 2,68 2,64 0,07

► QUINA IMPORTÀNCIA TÉ PER A VOSTÈ QUE ELS 
AJUNTAMENTS VULGUIN REGULAR L’ÚS DEL VEL 
INTEGRAL?

Indicador Grau d’acord : 1 Molt d’acord – 5 Molt en desacord

Cap dels eixos analitzats explica amb claredat i contundència els diferents posicionaments. 
Els que donen importància a la regulació creuen que amb la prohibició s’afavorirà la integració i es 
dignificaran les dones afectades. D’altra banda, creuen és un tema en el qual la societat té dret a intervenir-hi
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Posicionament sobre el vel integral

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►

► I SI EL SEU AJUNTAMENT PROPOSÉS LA PROHIBICIÓ
DEL VEL INTEGRAL, VOSTÈ HI ESTARIA D’ACORD? 

Favorables a la prohibició: 82%
Indiferents: 7%
Contraris a la prohibició: 10%

 Favorables En contra Total Diferència
El burka respon habitualment a decisions personals de les persones 
afectades i no tenim dret a intervenir-hi 3,68 2,23 3,43 -1,45
Amb la prohibició del burka (o vel integral) es dignificarà les dones 
afectades 2,27 3,43 2,45 1,16
Amb la prohibició del burka (o vel integral) s´afavorirà la integració del 
col·lectiu musulmà a la societat del municipi 2,73 3,89 2,89 1,16
La mesura de prohibir el burka (o vel integral) va destinada sobretot a 
permetre la identificació de les persones 1,70 2,66 1,84 0,96
Els costums dels nouvinguts enriqueixen la nostra societat i els nostres 
costums 3,14 2,26 3,01 -0,87
La prohibició del burka (o vel integral) només servirà perquè les dones 
que l´usen no surtin de casa 3,26 2,50 3,16 -0,77
No es poden consentir ostentacions religioses en un estat laic 2,59 2,97 2,64 0,38
Cal respectar totes les decisions de tipus religiós, vinguin d´on vinguin, 
sempre que respectin la legislació 1,88 1,62 1,86 -0,27
Amb la prohibició del burka (o vel integral) es pot radicalitzar les 
postures integristes del col·lectiu musulmà del municipi 2,45 2,69 2,49 0,24

Tot i que els diferents eixos ens donen pistes per explicar millor el posicionament respecte la prohibició de l’ús 
del vel integral, tampoc no són contundents les conclusions. 
Per aquells que són favorables a la prohibició : la societat té dret a intervenir, es dignificaran les dones i 
afavorirà la integració del col·lectiu musulmà. Creuen en major proporció que els costums dels nouvinguts no 
enriqueixen la nostra societat.
D’altra banda creuen en major proporció que la mesura servirà per millorar la identificació. 
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Posicionament sobre el vel integral

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►

 No mostren 
rebuig

Mostren algun 
tipus de rebuig

Total Diferència

Els costums dels nouvinguts enriqueixen la nostra societat i els nostres 
costums 2,76 3,60 3,01 0,83

Cal respectar totes les decisions de tipus religiós, vinguin d´on vinguin, 
sempre que respectin la legislació 1,71 2,19 1,86 0,48

Amb la prohibició del burka (o vel integral) s´afavorirà la integració del 
col·lectiu musulmà a la societat del municipi 2,80 3,11 2,89 0,31

Amb la prohibició del burka (o vel integral) es pot radicalitzar les postures 
integristes del col·lectiu musulmà del municipi 2,57 2,31 2,49 -0,26

El respon habitualment a decisions personals de les persones afectades i 
no tenim dret a intervenir-hi 3,37 3,59 3,43 0,22

La mesura de prohibir el burka (o vel integral) va destinada sobretot a 
permetre la identificació de les persones 1,80 1,92 1,84 0,12

Amb la prohibició del burka (o vel integral) es dignificarà les dones 
afectades 2,47 2,40 2,45 -0,07

No es poden consentir ostentacions religioses en un estat laic 2,66 2,60 2,64 -0,07

La prohibició del burka (o vel integral) només servirà perquè les dones que 
l´usen no surtin de casa 3,17 3,16 3,16 0,00

No senten 

cap tipus 

de rebuig

70%

Senten 

algun tipus 

de rebuig

30%

► REBUIG GLOBAL (PERSONES QUE SENTEN REBUIG 
EN ALGUNA DE LES SITUACIONS I VERS ALGUN 
DELS COL·LECTIUS)

Aquells que mostren rebuig per conviure amb determinats 
grups d’immigrants creuen que aquests no aporten amb 
els seus costums aspectes que enriqueixin la “nostra”
societat.
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Es construeix un indicador global amb el conjunt dels eixos d’actitud, utilitzant en cada cas els indicadors mètrics (de 1 a 
5, on 1 és molt d’acord i 5 molt en desacord).

Creació d’un indicador global

17%

67%

16%

− La mesura de prohibir el burka (o vel integral) va destinada sobretot a 
permetre la identificació de les persones (-)

− Amb la prohibició del burka (o vel integral) s´afavorirà la integració del 
col·lectiu musulmà a la societat del municipi (-)

− Amb la prohibició del burka (o vel integral) es dignificarà les dones 
afectades (-)

− La prohibició del burka (o vel integral) només servirà perquè les dones 
que l´usen no surtin de casa (+)

− El vel integral respon habitualment a decisions personals de les
persones afectades i no tenim dret a intervenir-hi (+)

− No es poden consentir ostentacions religioses en un estat laic (-)

− Cal respectar totes les decisions de tipus religiós, vinguin d´on vinguin, 
sempre que respectin la legislació (+)

− Els costums dels nouvinguts enriqueixen la nostra societat i els nostres 
costums (+)

− NO S’INCLOU A L’INDICADOR GLOBAL : Amb la prohibició del burka (o 
vel integral) es pot radicalitzar les postures integristes del col·lectiu 
musulmà del municipi

Actitud Central

Actitud POC 
TOLERANT

2% 2%
3%

5%

8%

11%

9%

6%
5%

2%

0%1%1%

0,
7%

2%

3%

2%
1% 1%

8%

2%

0,
1%

6%

13%

7%

-14-12-11-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RANG INDICADOR

-16 a 16

VARIABLES QUE FORMEN L’INDICADOR INDICADOR

Actitud TOLERANT

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►



14 CONSULTA SOBRE PERCEPCIONS I ACTITUDS EN REFERÈNCIA A L’ÚS DEL VEL INTEGRAL I LA SEVA REGULACIÓ
juliol  / 2010

20%

0% 2%

72%

63%

27%

8%

37%

72%

Favorable a la

prohibició

Indiferent En contra

L’indicador creat amb el conjunt de les frases explica molt millor el posicionament a favor o en contra 
de la prohibició d’ús del vel integral. 

És a dir el posicionament ve donat per un conjunt de factors : voluntat d’integració, respecte per les 
dones, capacitat d’identificació, el fet de no consentir ostentacions religioses,... Però tampoc ho 
explica completament.

L’Indicador global

Percepcions i actituds en referència a l’ús del vel integral i la seva regulació ►

Actitud Central

Actitud POC
TOLERANT

Actitud TOLERANT

► I SI EL SEU AJUNTAMENT PROPOSÉS LA PROHIBICIÓ
DEL VEL INTEGRAL, VOSTÈ HI ESTARIA D’ACORD? 

22%

4% 9%

70%

74% 60%

8%
22%

30%

Important que es

reguli

Indiferent Poc Important

► QUINA IMPORTÀNCIA TÉ PER A VOSTÈ QUE ELS 
AJUNTAMENTS VULGUIN REGULAR L’ÚS DEL VEL 
INTEGRAL?


