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En la darrera ediciEn la darrera ediciEn la darrera ediciEn la darrera edicióóóó de de de de llll’’’’ÒmnibusÒmnibusÒmnibusÒmnibus de GESOP de GESOP de GESOP de GESOP vamvamvamvam preguntar als preguntar als preguntar als preguntar als 
catalans i catalanes quina catalans i catalanes quina catalans i catalanes quina catalans i catalanes quina éééés la figura o personatge nadalenc s la figura o personatge nadalenc s la figura o personatge nadalenc s la figura o personatge nadalenc 
que mque mque mque méééés els agrada. A continuacis els agrada. A continuacis els agrada. A continuacis els agrada. A continuacióóóó us en presentem el resultat.us en presentem el resultat.us en presentem el resultat.us en presentem el resultat.

Com sempre podreu trobarCom sempre podreu trobarCom sempre podreu trobarCom sempre podreu trobar----hi tant el resultat general com per hi tant el resultat general com per hi tant el resultat general com per hi tant el resultat general com per 
segments de poblacisegments de poblacisegments de poblacisegments de poblacióóóó, però en aquesta ocasi, però en aquesta ocasi, però en aquesta ocasi, però en aquesta ocasióóóó ho hem volgut fer ho hem volgut fer ho hem volgut fer ho hem volgut fer 
dddd’’’’una manera un xic diferent i divertida.una manera un xic diferent i divertida.una manera un xic diferent i divertida.una manera un xic diferent i divertida.

Esperem que ho trobeu interessant. Esperem que ho trobeu interessant. Esperem que ho trobeu interessant. Esperem que ho trobeu interessant. 

BON NADAL I FELIBON NADAL I FELIBON NADAL I FELIBON NADAL I FELIÇÇÇÇ 2012!!!2012!!!2012!!!2012!!!
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Quina figura o personatge de Nadal li agrada més?

Població total*

(*) 1.600 entrevistes a tot Catalunya
Font: Òmnibus de GESOP d’octubre 2011
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Als homes els fa més gràcia el caganer que a les do nes

Dones (50,8%)Homes (49,2%)
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Els més joves prefereixen els personatges que porte n regals i         
els més grans els que tenen a veure amb la tradició religiosa

De 16 a 29 anys (19,6%) De 30 a 44 anys (31,4%)

De 45 a 59 anys (22,9%) De 60 i més anys (26,1%)
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Els espanyols prefereixen els Reis i els estrangers  el Pare Noel

Espanyols (84,4%)

Estrangers (15,6%)
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Entre els catalanoparlants hi ha mé s diversitat i                                                
els castellanoparlants prefereixen el Pare Noel                 

Llengua habitual català (41,6%)

Llengua habitual castellà (49,9%)
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Entre els d’esquerra es mencionen més el Tió i el Caganer                                                   

Esquerra (50,1%) Dreta (15,0%)Centre (12,4%)
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