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Presentació

Estudi Ceres - Com afrontem la ciutadania la pandèmia del Coronavirus?

Finalitat i objectius

PER QUÈ FEM L’ESTUDI?
Volem conèixer com afrontem la ciutadania de Catalunya la situació actual provocada pel
COVID-19 a partir d’un estudi propi, sense clients ni promotors externs, que ens permeti
aportar el nostra gra de sorra amb allò que sabem fer, els estudis sociològics i d’opinió.
L’estudi es planteja a nivell evolutiu, tenint previst fer diferents onades setmanals per poder
saber com evolucionen les percepcions, els hàbits i els estats d’ànim de la població, així com
els canvis que la situació va provocant a les llars.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Conèixer la percepció, i la seva evolució, entorn la informació que ens arriba.
• Determinar el nivell de confiança en determinades administracions i organismes quant a
actuacions i decisions presses durant la pandèmia.
• Determinar els canvis d’hàbits i l’afectació a les llars provocats per l’estat d’alarma.
• Establir l’estat d’ànim de la ciutadania durant l’estat d’alarma.
• Conèixer quin és el nivell de preocupació entorn la salut i l’economia i les persones que
viuen a la llar.
• Determinar quines expectatives de durada existeixen entorn el confinament.
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Síntesi

Principals idees sorgides
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1

Fonts informació

Es manté el baix nivell de confiança en la
informació publicada a les xarxes socials i s’hi
afegeix la publicada pel govern d’Espanya..
Les fonts que es perceben més confiables
són l’OMS, el govern de la Generalitat i el
ajuntaments.

3

Confinament

Es surt 2’4 dies setmanals de mitjana de casa,
principalment per anar a comprar i prenent
algunes mesures de protecció.

Només el 25% de llars tenen alguna persona
que continua treballant fora, prenent també
moltes de les mesures de protecció
aconsellades.

5

Expectatives

Hi ha una reducció important de
l'expectativa de la durada del confinament,
passant del 20 de maig a l’anterior onada al
5 de maig en aquesta.

Actuacions

01
02
03
04
05
06

2

Les persones consultades suspenen les
actuacions i decisions preses pel govern
d’Espanya i la Unió Europea.
Per contra, aproven, tot i que just, les
preses pel govern de la Generalitat, pels
ajuntaments i per l’OMS

Estat d’ànim

4

Es manté l’estabilitat en l’estat d’ànim,
tot i que augmenta sensiblement la
tristesa-depressió i la ira-hostilitat.

Preocupació

6

Es mantenen els nivells elevats de
preocupació tant per la salut com
l’economia, centrada principalment en
l’àmbit global, de la societat.
També manifestem molta preocupació per
les persones dependents i de població de
risc que es tenen a la família.

A les llars on hi ha membres afectats, la
preocupació i l’angoixa són molt presents,
netegen amb més cura i manifesten
incertesa pel fet de en alguns casos, no
tenir la prova feta
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Metodologia

Fitxa tècnica
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PROMOTOR I TÍTOL DE L’ESTUDI
Promotor : Ceres, empresa d’investigació sociològica.
Títol de l’estudi: la població catalana davant l’epidèmia de
Covid-19.
Ús de les dades: La informació inclosa en aquest informe és
propietat de Ceres. S’autoritza la còpia, reproducció total o
parcial sempre i quan es citi la font de procedència.

UNIVERS I MOSTRA
Univers de treball: Població major de 16 anys resident a Catalunya
usuària d’internet.
Grandària de la mostra: 904
Distribució de la mostra:

EINA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
Metodologia: Administració online a través del Panel Ceres i
de la incorporació de nous participants a través de inscripció
en xarxes socials.
Instrument: Qüestionari semiestructurat. En el qüestionari s’ha
emprat un llenguatge totalment neutre i s’han utilitzat escales
equilibrades amb tantes categories per a la resposta positiva
com per la negativa.
Durada: 7 minuts de mitjana.

TREBALL DE CAMP
Onada: 2
Dates Onada: Del 27 al 31 de març de 2020.

Procés de ponderació: La distribució de la mostra presenta una
clara sobrerrepresentació de Tarragona i de determinats perfils
d’edat.
S’han restituït els pesos de la mostra segons sexe, edat i província
segons la distribució de la població a Catalunya en base a dades
d’IDESCAT, de manera que els resultats puguin ser representatius
del conjunt de Catalunya.
Tots els resultats es mostren una vegada restituïts els pesos.
Error mostral: El marge d’error mostral seria d’un +/-3,3% per a
dades globals, en el supòsit de mostreig aleatori, i en el cas de
màxima indeterminació (p=q=50%), amb un nivell de confiança
del 95.5%,
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Distribució de la mostra segons variables sociodemogràfiques

Sexe

Província

52
%

48%

Edat
30%

48
%

25%

52%

Fins a 35 anys

36-50 anys

45%

Més 50 anys

11%
6%

Grandària de municipi
73%

11%

43%

Més 100.000 habitants

34%

10.001-100.000 habitants

10%

5.001-10.000 habitants

9%

1.000-5.000 habitants

5%

Menys 1,000 habitants
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Distribució de la mostra segons variables sociodemogràfiques
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Situació laboral

Característiques de les llars

Estudiant
6%
Tenen fills/es a la llar
46%
Tasques de la llar
3%

Empresaris/àries
3%
Autònoms/es
9%

Ocupat
68%

Treballadors/es contracte fixe
34%
Treballadors/es contracte temporal
8%

Aturat
7%

Funcionaris/àries
15%

Tenen persones dependents a la llar
9%

Jubilat
16%
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Informació i actuacions/decisions preses

Canals d’informació entorn el Coronavirus
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Quin nivell de confiança et donen les següents fonts en relació a la informació que publiquen sobre el
COVID-19?
Unió Europea

Organització Mundial de
la Salut (OMS)
Bastant

Poca

Govern de la Generalitat

Govern d’Espanya

Bastant

Poca

Bastant

Poca

Gens

Molta

Poca

Gens

Bastant

Molta
Gens

2,4
El teu Ajuntament

Molta

Gens
Molta

3,1

1,9

2,8

Mitjans de comunicació

Xarxes socials

Persones del seu entorn

(premsa, ràdio, televisió...)

Bastant

Poca

Poca

(no oficials)

Poca

Bastant

Poca

Bastant

Gens

MoltaGens

Gens

2,7

Bastant
Gens
Molta

Molta

2,4

La font que ofereix més confiança entre les
persones consultades és l’OMS, seguida del
govern de la Generalitatt i dels ajuntaments.
Per contra, segueixen sent les xarxes socials
les que menys confiança inspiren, seguides
del govern d’Espanya.

1,8

Molta

2,4

DIFERÈNCIES SEGONS COL·LECTIUS
• Els homes confien menys que les dones en la Unió
Europea i els Ajuntaments.
• Els més joves confien més en la Unió Europea, l’OMS
i el govern d’Espanya. Per contra, els més grans
confien menys en l’OMS i el govern d’Espanya però
més en les persones de l’entorn.
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Informació i actuacions/decisions preses

Canals d’informació entorn el Coronavirus
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Evolució del nivell de confiança mitjà envers els diferents canals

4,0

Onada 1
Onada 2

2,5

1,0

Canals oficials

Mitjans de
comunicació

Xarxes socials

Persones del seu
entorn

Evolutivament, es destaca una davallada en la confiança manifestada amb les fonts oficials, tot i que cal tenir en
compte que en aquesta onada s’ha preguntat per aquestes fonts de forma desagregada, mentre que a la primera
es va fer de forma agregada, fet que pot comportar aquesta diferència.
D’altra banda, també existeix una petita davallada en la confiança expressada envers els mitjans de comunicació.

Nota per poder fer la comparativa, s’han unit els canals oficials analitzats, tenint en compte que a l’onada 1 es preguntaven de forma agrupada,
no desagregada com en la present onada.
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Informació i actuacions/decisions preses

Valoració decisions i actuacions administracions
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Com valores les actuacions i decisions preses en relació a la pandèmia per les següents administracions?

Unió
Europea

= 3,1

OMS

= 5,4

Les
persones
consultades
suspenen
les
actuacions
i
decisions preses per la Unió
Europea i pel Govern Espanyol,
principalment
les
d’aquest
darrer organisme.
Per contra, donen un aprovat
just a les dutes a terme per la
Generalitat de Catalunya, els
ajuntaments i l’OMS.

Govern
d’Espanya

= 2,8

Generalitat
de
Catalunya

= 5,9

El teu
Ajuntament

= 5,5

DIFERÈNCIES SEGONS
COL·LECTIUS
• Els més joves valoren per damunt
la mitjana la Unió Europea i
l’OMS, mentre que els més grans
valoren per sota la mitjana
l’OMS.
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Confinament

Motius per sortir de casa
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Quantes dies has sortit de casa en els últims 7 dies?
Tots els dies

6 dies

5 dies

4 dies

3 dies

2 dies

1 dia

Cap dia

3%
10%

6% 5%

12%

23%

27%

15%

El 50% de les persones consultades han sortit
de casa 1 o 2 dies durant els últims set dies i
només un 15% no ha sortit cap dia.

Per quin motius has sortit de casa?
Comprar coses bàsiques

87%

Treballar

19%

Passejar el gos

12%

Cuidar persona dependent

9%

Llençar la brossa

8%

Comprar tabac

4%

Comprar premsa

4%

Visita/tractament mèdic

2%

Fer la compra a familiars

1%

Alimentar animals

1%

Altres

1%

= 2,4

El principal motiu per sortir ha estat el d’anar
a comprar coses bàsiques, entre les que
s’inclouen menjar, medicines, etc. Aquestes
persones han sortit de mitjana 2’8 dies.

DIFERÈNCIES SEGONS COL·LECTIUS
• Els homes han sortit més de casa per anar a treballar, mentre que
les dones, tot i haver sortit menys, ho han fet per anar a cuidar
persones dependents.
• Els joves també han sortit menys de casa que les persones de 35 a
50 anys que han sortit amb més freqüència per anar a treballar.

Nota: les preguntes referents als motius i les accions permetien resposta múltiple i, per tant, els % no han de sumar 100, i els resultats estan calculats
sobre el total persones consultades que ha sortit algun cop de casa durant els últims 7 dies (85% del total)..
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Confinament

Mesures de protecció
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Quantes dies has sortit de casa en els últims 7 dies?
Tots els dies

6 dies

5 dies

4 dies

3 dies

2 dies

1 dia

Cap dia

3%
10%

6% 5%

12%

23%

27%

15%

Quines de les següents accions has fet quan has sortit?
Mantenir distància seguretat

96%

Anar sol

95%

Canviar roba/sabates al tornar a casa

53%

Portar guants

52%

Portar mascareta
Altres

48%
12%

Principalment rentar-se les mans
o dutxar-se quan arriben a casa

= 2,4

Quan han sortit al carrer, gairebé
la totalitat han mantingut la
distància de seguretat amb la resta
de persones que s’ha trobat i ha
sortit sol.
I gairebé la meitat s’ha canviat de
roba a l’arribar a casa o ha portat
guants o mascareta.

DIFERÈNCIES SEGONS COL·LECTIUS
• Les dones, quan han sortit de casa,
han pres més mesures de protecció
que no pas els homes, tot i haver
sortit menys.

Nota: les preguntes referents als motius i les accions permetien resposta múltiple i, per tant, els % no han de sumar 100, i els resultats estan calculats
sobre el total persones consultades que ha sortit algun cop de casa durant els últims 7 dies (85% del total).
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Confinament

Mesures de protecció dels que van a treballar fora
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A la teva llar, algun dels membres
segueixen treballant fora de la llar?

Quines de les següents accions has fet
quan has sortit?
Anar sol

92%

Mantenir distància seguretat
No
75%

Sí
25%

68%

Portar guants

62%

Portar mascareta

61%

Canviar roba/sabates al tornar a casa

Altres
Ns/Nc

57%
3%
1%

En una de cada quatre llars consultades, algun membre segueix treballant fora. Les mesures que prenen gairebé
tots aquests membres és la d’anar sols i, en menor mesura però important també, la de mantenir la distància de
seguretat amb la resta de persones amb les que té contacte, la de portar guants o mascareta i la de canviar-se la
roba i les sabates quan torna a casa.

Nota: la pregunta de les accions permetia resposta múltiple i, per tant, els % no han de sumar 100, i els resultats estan calculats sobre el total de
persones consultades que tenen algun membre a la llar que segueix treballant a fora (25% del total).
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Estat d’ànim en la situació actual
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Estat d’ànim - Metodologia
PREGUNTA REALITZADA: A continuació, trobaràs una sèrie de frases que
descriuen diferents classes de sentiments i estats d’ànim. Indica per a cada
frase el número que indica com et sents ara mateix, en aquest moment,
sent 0 gens i 10 molt. No dediquis molt de temps a cada frase.

•
•
•
•

•
•
•
•

“Em sento
melancòlic/a”
“Em sento
desanimat/da”
“Em sento apagat/da”
“Em sento trist/a”

“Em sento alegre”
“Em sento optimista”
“Em sento animat/da”
“Em sento content/a”

•
•
•
•

Tristesa –
depressió

Ansietat

Optimisme

Ira Hostilitat

“Em sento nerviós/a”
“Em sento tens/a”
“Em sento ansiós/osa”
“Em sento
intranquil/il·la”

Eina utilitzada: Escala de Valoració
de l’Estat d’Ànim (EVEA)
Autor: Jesús Sanz
Any: 2001
Objectiu:
actual.

avaluar

l’estat

d’ànim

Número d’ítems: 16
Càlcul: es sumen les puntuacions dels
ítems
corresponents
a
cada
subescala i es divideix el resultat per
4, obtenint 4 puntuacions que
quantifiquen els estats d’ànim tristdepressiu, ansiós, optimista i iracundhostil

•
•
•
•

“Em sento irritat/da”
“Em sento enutjat/da”
“Em sento molest/a”
“Em sento
enfadat/da”
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Estat d’ànim en la situació actual
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Evolució de l’estat d’ànim
Es manté una estabilitat en l’estat
d’ànim, tot i haver-hi un sensible
augment en la tristesa-depressió i
en la ira-hostilitat, i certa rebaixa
de l’ansietat i l’optimisme.

Tristesa - Depresssió

Onada 1

10,00

Onada 2
8,00

4,03
4,12

6,00

4,00

2,00

Optimisme

4,65
4,57

4,50
,00

4,43

Ansietat

3,86
DIFERÈNCIES SEGONS COL·LECTIUS
•
•

Les dones manifesten un major nivell
de tristesa-depressió i d’ansietat que
els homes.
Els més joves expressen uns nivells més
elevats en tots els estats d’ànim,
mentre que els més grans es trobarien
per sota dels nivells mitjans.

4,1

Ira - Hostilitat

Observant els resultats més a fons, les
frases
amb
les
que
menys
s’identifiquen són “em sento irritat/da”
i “em sento enfadat/da”, mentre que
les que obtenen una nota mitjana
més elevada són les de “em sento
optimista”, “em sento animat/da” i
“em sento intranquil/l·la”

15

Estat d’ànim en la situació actual

Estat d’ànim
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Resultats subescala “tristesa-depressió”

Resultats subescala “ansietat”

“Em sento
melancòlic/a”

= 4,3

“Em sento
nerviós/a”

= 4,4

“Em sento
desanimat/da”

= 4,1

“Em sento
tens/a”

= 4,4

“Em sento
apagat/da”

= 4,0

“Em sento
ansiós/osa”

= 4,1

“Em sento
trist/a”

= 4,0

“Em sento
intranquil/il·la”

= 4,9
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Estat d’ànim en la situació actual

Estat d’ànim
Subescala “optimisme”
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Subescala “ira-hostilitat”

“Em sento
irritat/da”

= 3,9

“Em sento
alegre”

= 4,2

“Em sento
enutjat/da”

= 4,1

“Em sento
optimista”

= 5,0

“Em sento
molest/a”

= 4,4

“Em sento
animat/da”

= 4,8

“Em sento
enfadat/da”

= 4,0

“Em sento
content/a”

= 4,3
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Nivell de preocupació

Envers la salut
Ara mateix, fins quin punt estàs preocupat/da per...?
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Poca

...la meva salut

Els nivells de preocupació, per cadascun dels
aspectes segueixen gairebé igual que en la
primera onada.

Bastant

Gens

Molta

2,5

Per tant, la salut dels familiars i de la societat
segueixen sent les que més preocupen. I, en
general es manté un nivell de preocupació
elevat per la salut.

Bastant
Molta

...la salut dels
meus familiars

Evolució de l’indicador de
preocupació sobre la salut

Poca
Gens

3,3

4

Bastant

...la salut dels
meus amics/gues,
companys/es,
veïns/es

3,0

Onada 1

Onada 2

3
2

Poca

1

Molta
Gens

2,9
Bastant

...la salut de la
societat

3,0

DIFERÈNCIES SEGONS COL·LECTIUS
Molta

Poca
Gens

0

3,3

• Les dones estan més preocupades per la pròpia salut
i per la de la societat en general que no pas els
homes.
• Les persones grans també manifesten un nivell de
preocupació més elevat per la salut que els joves.
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Nivell de preocupació

Envers l’economia
Ara mateix, fins quin punt estàs preocupat/da per...?
Els nivells de preocupació per l’economia tampoc
no han patit variacions importants respecte
l’onada 1.
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Bastant
Poca

Molta

...la meva
economia

Gens

2,7

Així, segueix sent l’economia del país la que més
segueix preocupant.

A nivell global, ha augmentat, tot i que poc, la
preocupació per l’economia, equiparant-se al
nivell de preocupació global per la salut.

Bastant
Poca

...l’economia dels
meus familiars

Molta

Gens

2,9

4

Bastant

... l’economia dels
meus amics/gues,
companys/es,
veïns/es

2,9

3,0

Onada 1

Onada 2

3
2

Poca

1

Molta
Gens

0

2,8
DIFERÈNCIES SEGONS COL·LECTIUS

Bastant
Molta

... l’economia de
la societat

Evolució de l’indicador de
preocupació sobre l’economia

Poca
Gens

3,3

• Segueixen sent les dones les més preocupades per
l’economia.
• I també les persones grans, més que no pas les de 35
a 50 anys.
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Nivell de preocupació

Preocupació per persones dependents
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Tens persones dependents a la teva
família més propera?

Estàs preocupat/da per les persones
dependents que tens a la família?
1%
10%

Sí, vivint amb mi
9%

Sí, vivint en un
altre lloc al
mateix municipi
21%

36%

No
51%

Gens

= 3,4
Poc

Bastant

Sí, vivint en un
altre municipi
proper
10%

53%
Molt

Sí, vivint en un
municipi llunyà
9%

Gairebé la meitat de les persones consultades tenen
persones dependents en la seva família més propera i
senten una preocupació molt elevada per la seva
salut.

DIFERÈNCIES SEGONS COL·LECTIUS
• Les dones es mostren més preocupades per les persones
dependents de la família que no pas els homes.

• Les persones més joves serien les que tenen més
persones dependents vivint a la mateixa llar i els que
manifesten un nivell de preocupació també més elevat.

Nota: els % de la segona pregunta estan calculats sobre el total de persones consultades que tenen persones dependents a la família més propera
(49% del total)
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Nivell de preocupació
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Preocupació per població de risc
Tens persones que es troben dins la
població de risc a la teva família més
propera?
Sí, vivint amb mi
16%

Sí, vivint en un
altre lloc al
mateix municipi
31%

Estàs preocupat/da per les persones que
formen part de la població de risc que
tens a la família?
10%
Poc

= 3,4

43%
No
16%

Bastant

Sí, vivint en un
municipi llunyà
21%

Sí, vivint en un
altre municipi
proper
16%

Encara més persones consultades tenen membres de
la seva família propera que són població de risc (el
84%), encara que només el 16% els tenen vivint amb
ells.
El nivell de preocupació per aquests membres també
és molt elevat, assimilant-se al que es té per membres
amb dependència.

47%

Molt

DIFERÈNCIES SEGONS COL·LECTIUS
• Les dones es mostren més preocupades per les persones
que es troben dins la població de risc de la família que
no pas els homes.
• Les persones més joves també manifesten un nivell de
preocupació també més elevat.

Nota: els % de la segona pregunta estan calculats sobre el total de persones consultades que tenen persones que es troben dins la població de risc
a la família més propera (84% del total)
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Nivell de preocupació

Existència i afectació de persones infectades a les llars

Estudi Ceres - Com afrontem la ciutadania la pandèmia del Coronavirus?

A la teva llar, tens alguna de les següents situacions?
0%

5%

Membres infectats que no els
han fet la prova i estan aïlats a
casa

10%

5%

15%

20%

25%

30%

Són poques les llars de les persones
consultades que tinguin algun dels membres
infectats.

Membres infectats que sí els han
fet la prova i estan aïlats a casa

0,2%

Entre les que sí que en tenen, només destacar
el 5% que tenen un membre infectat al qual
no han fet la prova i que es troba aïllat a
casa.

Membres infectats hospitalitzats

2%

En termes globals, són un 6,9% de les persones
consultades que tenen algun membre de la
llar infectat actualment o que ho ha estat.

Membres infectats que s'han
recuperat

Membres infectats que no han
pogut superar la malaltia

3%

1%

El fet de tenir una persona infectada a la llar,
ha provocat una major preocupació i
angoixa a les llars, l’aïllament de la persona
infectada amb conseqüents canvis d’hàbits a
la llar, molta més precaució i major neteja en
general, així com un estat d’incertesa entre
aquelles als que no els han fet la prova.
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Expectatives

Expectatives en relació al confinament

Estudi Ceres - Com afrontem la ciutadania la pandèmia del Coronavirus?

Fins quan creus que durarà el confinament?

43%

34%
12%

Fins a 30 dies

Abril

Entre 30-45
dies

Entre 46-60 dies

Maig

Set de cada deu persones consultades pensen que el
confinament encara durarà de 30 a 45 dies més, situant
el seu acabament cap a mitjans de maig, tot i que és
més elevada la percepció de durada de 30 dies que no
pas la més àmplia de fins a 45 dies.

10%
Més 60 dies

Juny

Juny

DIFERÈNCIES SEGONS COL·LECTIUS
• Els homes perceben que el confinament durarà
menys que no pas les dones.
• Les persones d’entre 35 i 50 també perceben una
durada més curta que els majors de 50 anys.
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Expectatives

Expectatives en relació al confinament

Estudi Ceres - Com afrontem la ciutadania la pandèmia del Coronavirus?

Evolució de la durada mitjana percebuda del confinament

Onada 1

58

Onada 2

23-mar.

37

30-mar.

Març

6-abr.

13-abr.

Abril

20-abr.

27-abr.

4-may.

11-may.

18-may.

Maig

25-may.

1-jun.

8-jun.

Juny

Evolutivament parlant, s’observa que ha baixat la durada percebuda del que resta de confinament. Mentre que
a la primera onada, de mitjana s’allargava fins la tercera setmana de maig, en aquesta segona onada es
rebaixa a dues setmanes abans.
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