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 RESUM 

Des de les primeres democràcies de la història hem anat detectant la intenció per 

part dels governants de revalidar les seves victòries, si més no una reacció prou humana. 

Tot això ha portat a que els governants prenguessin decisions pensant en com 

reaccionarien els electors, al cap i a la fi buscant revalidar el seu suport. Així doncs una 

de les decisions oportunistes més habituals a l’actualitat és l’augment de les inversions 

previ a les eleccions.  

 

Després d’observar que això també succeeix l’Ajuntament de Barcelona ens 

plantegem si realment aquestes accions oportunistes surten rendibles electoralment al 

partit de govern. La major part de les teories ens diuen que quan es tracta de 

democràcies avançades i societats desenvolupades la població no es deixa influir. A 

partir d’aquí apareix el nostre objectiu central; analitzar si una inversió pot o no influir 

al sentit del vot d’un ciutadà. No hem trobat cap estudi amb aquest objectiu al nostre 

país.   

 

 Per fer-ho hem analitzat totes les inversions de la darrera legislatura i les hem 

territorialitzat per barris per poder detectar si existeix alguna relació entre la inversió i 

els resultats del partit de govern. A més a més hem analitzat 4 projectes i el seu entorn 

per veure si posant el focus al sector de la inversió trobem alguna resposta electoral.  

 

 Els resultats ens indiquen que de manera global no existeix cap relació entre els 

nivells d’inversió d’un barri concret i els resultats electorals del partit de govern. A més 

a més també ens n’adonem que en el cas particular de Barcelona i Convergència i Unió 

els seus resultats electorals estan lligats gaire bé en la seva totalitat a la renda familiar 

disponible i el percentatge de ciutadans amb estudis superiors. 

 

Si posem el focus i ens fixem en zones puntuals trobem diferents respostes. No 

és coherent treure’n resultats genèrics dels 4 casos que hem analitzat però si que 

observem que no hi ha un comportament clar en els  4 casos. Hem observat que en el 

cas de la reforma del Carrer Bonaplata i La Plaça de les Glòries la repercussió electoral 

és positiva pel partit de govern però en canvi al Passeig de Sants depèn de la distància 

de l’elector amb la reforma.   

 

Així doncs la principal conclusió que en traiem és que els governants haurien de 

replantejar la utilització d’inversions oportunistes ja que en el cas de la Ciutat de 

Barcelona i el govern de Xavier Trias no hem pogut provar que existeixi una relació ni 

tampoc cap benefici electoral.  
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 RESUMEN 

Desde las primeras democracias de la historia hemos detectado la intención por 

parte de los gobernantes de revalidar sus victorias, una reacción muy humana. Esto ha 

llevado a los gobernantes a tomar decisiones pensando en la reacción de los electores, al 

fin y al cabo buscando revalidar su soporte. Así mismo una de las decisiones 

oportunistas más habituales en la actualidad es el aumento de las inversiones previo a 

las elecciones.  

 

Después de observar que esto también sucede en el Ayuntamiento de Barcelona 

nos planteamos si realmente estas decisiones oportunistas salen rentables electoralmente 

al partido de gobierno. La mayor parte de las teorías nos indican que cuando se trata de 

democracias avanzadas y sociedades desarrolladas la población no se deja influir. A 

partir de aquí aparece nuestro objetivo central; analizar si una inversión puede o no 

influir en el sentido del voto de un ciudadano. No hemos encontrado ningún estudio con 

este objetivo en nuestro país.  

 

 Para hacerlo hemos analizado todas la inversiones de la última legislatura y las 

hemos territorializado por barrios para poder detectar si existe alguna relación entre la 

inversión y los resultados del partido de gobierno. Además hemos analizado 4 proyectos 

y su entorno para ver si ampliando el foco encontramos alguna respuesta electoral.  

 

 Los resultados nos indican que de manera global no existe ninguna relación 

entre los niveles de inversión de un barrio puntual i los resultados electorales del partido 

de gobierno. Además también nos damos cuenta que en el caso particular de Barcelona i 

“Convergència i Unió” sus resultados electorales están casi en su totalidad relacionados 

con la renta familiar disponible y el porcentaje de ciudadanos con estudios superiores.  

 

Si ampliamos el foco y nos centramos en zonas puntuales encontramos distintas 

respuestas. No seria coherente sacar unos resultados genéricos de 4 casos analizados 

pero si que observamos que no hay un comportamiento claro entre los 4 casos. Hemos 

observado que en la reforma de la Calle Bonaplata i La Plaza de las Glòries la 

repercusión electoral es positiva para el partido de gobierno pero en cambio en el Paseo 

de Sants depende de la distancia del elector con la reforma.  

 

Entonces la principal conclusión que obtenemos es que los gobernantes tendrían 

que replantearse la utilización de inversiones oportunistas ya que en el caso de la 

Ciudad de Barcelona y el gobierno de Xavier Trias no hemos podido probar que exista 

una relación ni tampoco ningún beneficio electoral.  
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 ABSTRACT 

From the beginning of the democracy we have been detected the intention of the leaders 

to revalidate their victories. This has led to the leaders to take decisions thinking about 

how voters will react and trying to win again their support. Nowadays, one of the most 

common opportunistic decisions is to increase the investment before the elections. 

 

We have observed that that this also occurs in Barcelona’s City Council. Therefore, we 

wonder whether these actions are really advantageous in the elections for the ruling 

party. The majority of the studies tell us that when it comes to advanced democracies 

and developed societies the population is not left to be influenced. Here appears our 

main objective; analyse whether an investment may or may not influence the vote of a 

citizen. We have not found any study with this aim in our country. 

 

Here, we have analysed all investments of the last legislature per neighbourhoods, to 

detect whether there is any relationship between the investment and the results in the 

elections of the ruling party. In addition, we analyse four projects and their environment 

to see if focusing on the investment levels we are able to find any correlation with the 

election results. 

 

Our results indicate that globally there is no relationship between investment levels of a 

particular district, and the election results of the ruling party. Furthermore, we have 

observed that in the last elections in Barcelona where Convergencia i Unió was the 

ruling party; their results were particularly linked to the household disposable income 

and the percentage of citizens with higher education. 

 

When we focus at specific areas, we have observed different results. We could not 

obtain generic results from the 4 case we have analysed but we can say that there is not 

a simple behaviour in 4 cases. We notice that in the reform of Bonaplata Street and Las 

Glorias Square, the electoral impact is positive for the ruling party. However, in the 

specific case of Sants Boulevard, the positive impact depends on the distance of the 

voter to the improved area. 

 

The main conclusion of our study is that the leaders should reconsider the use of 

opportunistic investments. In our case of interest in Barcelona and Xavier Trias as a 

major, we have not been able to demonstrate any relationship or any electoral benefit. 
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1. INTRODUCCIÓ, 

CONTEXTUALITZACIÓ I OBJECTIUS 

 

 

 

1.1 BREU INTRODUCCIÓ 

La democràcia es pot entendre com una manera de beneficiar als ciutadans ja 

que mitjançant el seu vot aquests poden decidir lliurement cap on volen que navegui el 

seu govern. Al nostre país decidim democràticament des de la composició dels nostres 

ajuntaments, fins al Parlament Europeu passant per altres organismes com la Generalitat 

de Catalunya o el Govern de l’Estat Espanyol. D’aquesta manera no es gaire estrany 

pensar que els nostres governants actuaran per satisfer als seus votants. Tant és així que 

durant la història recent, des de l’establiment de la democràcia a occident, moltes 

persones han estudiat el comportament dels governants extraient teories sobre 

comportament social, tant de governants com la resposta ciutadana.  

L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar el comportament electoral dels 

ciutadans de la ciutat de Barcelona en funció a les inversions realitzades en obra pública 

per l’Ajuntament de Barcelona durant la darrera legislatura. És per això que prèviament 

analitzarem i explicarem algunes de les teories politicoeconòmiques que s’han 

desenvolupat al voltant d’aquesta matèria durant les darreres dècades(capítol 1). 

Després analitzarem la distribució territorial de Barcelona (capítol 2), a continuació  

procedirem analitzarem les dades a nivell dels 73 barris (capítol 3). Tot seguit 

analitzarem la relació entre la inversió(la major part obra pública) i els resultats 

electorals (capítol 4). I finalment abans de treure conclusions (capítol 6)  analitzarem el 

comportament electoral algunes zones puntuals on hi hagut obra pública (capítol 5).  
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1.2 CONTEXTUALITZACIÓ POLÍTICA 

És important conèixer la situació que viu un país o una comunitat d’electors per 

poder analitzar acuradament els resultats electorals i poder ser capaç de segregar els 

efectes produïts per la política a gran escala i els efectes produïts per la política 

municipal.  

1.2.1 Barcelona principal ciutat de Catalunya 

Barcelona exerceix com a capital i centre neuràlgic de les principals decisions de 

Catalunya. Aquesta es reconeguda per la constitució espanyola com una nacionalitat 

històrica dintre el Regne d’Espanya. Tot i la dependència administrativa Catalunya 

sempre ha tingut una distribució del pes dels partits diferent a la resta de l’Estat 

Espanyol. A Catalunya a part d’existir els partits d’àmbit estatal; com el Partit Popular, 

el Partit Socialista Obrer Espanyol(*) o Podem hi ha d’altres partits amb un pes 

electoral considerable. El més votat en gran part de les eleccions és històricament la 

federació nacionalista de Convergència i Unió, a més a més existeix Esquerra 

Republicana de Catalunya( partit reconegut independentista des de 1992), també 

Iniciativa per Catalunya el Verds, Esquerra Unida i Alternativa... També existeix 

Ciutadans-Partit de la Ciutadania recentment estès a la resta de l’estat Espanyol; ferm 

defensor de la unitat d’Espanya.  

Gran part dels analistes polítics veuen la política catalana com un anàlisi en dues 

dimensions; amb el eix dreta-esquerra, i l’eix nacional(catalanisme-espanyolisme). És 

aquest segon eix el que provoca canvis substancials en l’anàlisi polític a Catalunya 

respecte qualsevol altre comunitat autònoma o municipi de l’estat. És important per tant 

conèixer les característiques principals de cada actor polític a Catalunya (Els ordenarem 

per pes electoral al Parlament de Catalunya): 

Convergència Democràtica de Catalunya(CDC) i Unió Democràtica de 

Catalunya(UDC): federació de dos partits polítics reconeguts nacionalistes catalans. 

CDC està composada per dos principals corrents; el liberal i el socialdemòcrata. UDC 

de caire conservador definit com a democristià. Com a federació estan concebuts per la 

societat catalana(consulta dels baròmetres d’opinió de la Generalitat de Catalunya) com 

un partit de centre-dreta moderat. A l’eix nacional CDC es defineix com a partit 

independentista des de 2012 i UDC optà per la confederació amb la resta 

d’Espanya(actualment dividida en un sector independentista i el sector oficialista).  

Esquerra Republicana de Catalunya(ERC): partit polític d’esquerres i republicà 

des de principis del s.XX. Des de l’any 1992 es presenten amb un programa electoral 

clarament independentista per primera vegada després de la dictadura. És un partit 

concebut per la societat catalana com l’esquerra independentista moderada.  

Partit dels Socialistes de Catalunya(PSC-PSOE):  partit polític històricament 

socialista però des de el restabliment de la democràcia al estat espanyol és considerat 
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com un partit socialdemòcrata i progressista. A Catalunya ha tingut una forta 

implantació municipal fins als inicis del seu descens electoral després del segon tripartit 

amb el M.H.President Montilla. Actualment es defineixen com a federalistes junt amb 

el seu homòleg espanyol el PSOE. Durant els últims any han tingut fugues dels 

militants sobiranistes i històricament més catalanistes. A dia d’avui encara es troba 

perdent el seu espai polític possiblement a causa de la polarització de la societat 

catalana en l’eix catalanista-espanyolista.  

Partit Popular Català(PPC): branca del Partit Popular a Catalunya. És defineix 

com un partit conservador i es percebut per la ciutadania de Catalunya com un partit de 

dretes i espanyolista. El Partit Popular són hereus de tots aquells partidaris del règim 

que durant la transició van apostar per la democràcia. Així doncs tot i tenir sectors molt 

variats es pot considerar un partit nacionalista espanyol.  

Iniciativa per Catalunya el Verds-Esquerra Unida i Alternativa(ICV-EUiA): 

confluència de l’esquerra alternativa i ecologista. Són els hereus dels dirigents 

comunistes catalans, es defineixen com la esquerra de veritat i molta part de la seva 

militància són activistes socials.  A les recents eleccions municipals han fet una 

confluència  amb altres partits d’esquerres per guanyar l’ajuntament de Barcelona amb 

la marca de Barcelona en Comú ( suma de ICV-EUIA, PODEM, Procés Constituent, i 

d’altres). Es defineixen com la candidatura de les persones i per les persones, es 

consideren persones del carrer que volen retornar el poder als ciutadans que segons ells 

ha estat substret per les elits polítiques. Són nítidament d’esquerres i a hores d’ara es 

complicat definir-los en l’eix nacional ja que estan formats per partits federalistes i  per 

sectors independentistes. Així doncs sabem del cert que no es senten representats amb l’ 

“estatoquo”. 

Ciutadans-Partit de la Ciutadania(C’s): partit definit com a no nacionalista, 

sorgit a Catalunya fa una dècada. Ideat per intel·lectuals progressistes catalans no-

nacionalistes ni catalanistes. Va néixer amb l’objectiu de combatre els partits 

nacionalistes i independentistes a Catalunya. Tot i els seus orígens és considerat pels 

catalans(dades CEO) com un partit de dreta moderada, espanyolista i renovador.  

Candidatura d’Unitat Popular (CUP): partit assembleari de l’esquerra radical. 

Definits com a socialites(anticapitalistes), independentistes i feministes. És un partit 

format per molts moviments polítics com Moviment Defensa de la Terra, Endevant, 

Arran... cadascun d’ells amb les seves particularitats conformen una candidatura que 

com ells dirien; “han vingut a canviar-ho tot”.  

Així doncs la ciutat de Barcelona té una dinàmica de partits similar a la resta de 

Catalunya tot i que els percentatges de cada partit varien considerablement  a causa de 

les condicions sociològiques de la població de Barcelona.  
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1.2.2 Contextualització política 2011 

El novembre del 2010 finalitzava el segon govern d’esquerres tripartit a la 

Generalitat de Catalunya. El 28 de Novembre del 2010 el President Artur Mas guanyava 

amb gaire bé majoria absoluta els comicis autonòmics. Les forces integrants del 

tripartit; PSC, ERC, ICV-EUiA quedaven fortament tocades per aquella forta davallada 

electoral. La popularitat d’aquests partits tal i com es va constatar a les eleccions 

autonòmiques no passava per un bon moment.  

A Barcelona portàvem més de 30 anys de govern encapçalat pel PSC amb pactes 

de govern amb ICV-EUiA principalment. Durant aquells anys la federació de CiU 

portava una inèrcia electoral molt bona, les eleccions municipals del 2011 serien les 

primeres locals que guanyarien relegant al PSC(històric guanyador) a segona posició. 

 Així al 2011 el candidat guanyador Xavier Trias , sense el pes de la 

governabilitat(ni municipal ni autonòmica) i el seu principal rival amb tot el pes de la 

governabilitat,  va fer un resultats històrics en una ciutat històricament de caire 

“socialista”.   

 

1.2.3 Contextualització política 2015  

Les eleccions municipals del 2015 són considerades per cada partit com un punt 

de partida a les properes eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. 

Així doncs la força guanyadora, Barcelona en Comú(BeC, formada per ICV-EUiA, PC, 

PODEM...) entén aquestes eleccions com el primer pas per prendre el poder a les elits 

polítiques que ells consideren que estan corrompent les institucions des de la transició. 

Durant els últims anys l’Estat Espanyol ha patit una forta crisi, i per tant també 

Catalunya. D’aquesta manera el govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern 

Central han hagut d’aplicar polítiques de restricció pressupostaria(anomenades 

popularment com “retallades”). Els actors principals d’aquestes restriccions 

pressupostaries han sigut el PP al govern central i CiU al govern de la Generalitat. 

Durant la última legislatura a l’ajuntament de Barcelona el govern ha estat també de 

CiU. La candidatura BeC per tant va néixer per començar un canvi a nivell de ciutat, 

autonòmic i estatal. Així doncs l’exalcalde Trias possiblement també ha patit les 

conseqüències de les decisions preses al Palau de Generalitat independentment de les 

seva pròpia acció política. A més a més el 27 de Setembre del 2015 es celebraran 

eleccions autonòmiques a Catalunya(considerades plebiscitàries pels partits 

sobiranistes) que serien la culminació d’un procés de transició nacional que s’està 

portant a terme a la Generalitat de Catalunya els darrers anys. Després d’aquestes 

eleccions si es formés un govern sobiranista es procediria a la construcció d’un estat per 

Catalunya en 18 mesos i la posterior independència de Catalunya. Tot aquest “procés” 

ha portat a la polarització de la població catalana que ha hagut de posicionar-se en gran 

part, quan la major part no s’havia posicionat abans. Molts analistes opinen que la 
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polarització del procés com també la polarització dreta-esquerra que està patint l’Estat 

des del naixement de Podem ha portat a l’afebliment generalitzat d’algunes forces com 

el PSC-PSOE, PPC-PP, i en menor mesura però si considerable a la ciutat de Barcelona 

a CiU(tot i guanyar les eleccions a nivell de Catalunya). Així doncs aquestes darreres 

eleccions municipals no només s’han centrat en les polítiques estrictament dependents 

de l’Ajuntament de Barcelona ni tampoc en les inversions fetes pel govern de Trias. En 

aquesta campanya en funció dels interessos de cada partit han fet referencia al procés de 

transició nacional(tan partidaris com defensors), al procés constituent que volen iniciar 

algunes formacions anomenades “nova política”, als últims anys de restriccions 

pressupostaries... És important destacar que un dels partits que formava govern 

Convergència Democràtica de Catalunya ha sigut protagonista en alguns casos de 

corrupció destapats els últims anys. Un bon exemple seria el “Cas Pujol” on a partir 

d’una confessió del President Jordi Pujol on reconeixia l’evasió fiscal durant 30 anys 

han derivat gran quantitat d’informacions que fins ara no han estat demostrades, tot i 

que han afectat a la opinió pública per la seva presència massiva en les portades dels 

diaris d’arreu de l’estat. 

 

1.3 CONTEXTUALITZACIÓ DE LA TEORIA ECONOMICO-

POLÍTICA  

Abans de començar l’anàlisi dels resultats electorals a Barcelona és important 

entendre el funcionament de les persones dins un sistema democràtic. És per això que 

no podríem continuar sense entendre els motius que inciten a les persones anar a votar, 

les conseqüències econòmiques que provoquen la celebració de les eleccions, com 

aprofiten els governants el poder per influir al vot... Tot això ho farem mitjançant 

l’exposició d’alguns estudis fets anteriorment per estudiosos que han dedicat gran part 

de la seva vida analitzar el comportament de persones i col.lectius.  

1.3.1 Teoria del vot instrumental (A.Downs i posteriors incorporacions 

de W.H Riker i P.C. Ordeshook)  

Aquesta teoria està basada principalment en la equació següent:  

R = PB − C + D          (1) 

R representa el rendiment del vot  

P representa la eficàcia del vot individual 

B representa el diferencial de utilitat 

C representa els costos de votar  

D representa el voto como deure cívic  
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La principal motivació que té un individu per anar a votar és que el seu vot 

resulti decisiu. Així doncs P és la probabilitat subjectiva de que el vot de un votant 

pugui canviar el resultat de les eleccions. Per exemple en un referèndum el valor de P 

augmentarà quan, segons les previsions del individu, disminueixi la diferencia de les 

dues opcions. Tot i que la estadística demostra que el valor de P es infinitesimal(P=0) 

pot portar al ciutadà a considerar el seu vot com una acció expressiva per tal de plasmar 

els seus valors molars, la seva ideologia o simplement prejudicis.  

El diferencial d’utilitat B és la diferencia positiva de benestar que l’elector 

confia obtenir durant la legislatura quan el partit que considera més favorable als seus 

interessos guanya les eleccions. Tot i que l’estimació de B no és senzilla Downs va 

formular una hipòtesis per un sistema bipartidista.  

B=U(P1)-U(P2) 

En el cas de tenir més de dos partits hauríem d’estimar un diferencial d’utilitat 

per cada parella de partits i multiplicar-los per la probabilitat d’obtenir-lo. El votant 

escolliria el valor més alt de tots els obtinguts per introduir-lo a l’ecuació(1). 

Podem trobar tres tipus de costos de votar  

Costos d’informació sobre partits, programes i candidatures 

Costos de presa de decisions  

Costos de participar a la votació(desplaçament, oportunitat del temps...) 

 

W.H. Riker i P.C. Prdeshook van reformular la idea introduint la variable D. 

Representa el vot com un deure cívic, el votant podria entendre el vot com una prima 

d’assegurança a llarg plaç per preservar la democràcia del fracàs. Així doncs D 

representa la satisfacció de complir amb l’ética de votar, tot i que pot introduir també la 

satisfacció d’afirmar una preferència per un partit o mostrar l’adhesió al sistema polític.  

D’aquesta manera el ciutadà anirà a votar si R>0 i s’abstindrà si R=<0. 

1.3.2 Economia i democràcia [1] 

La democràcia neix impulsada per una burgesia hegemònica durant els segles 

XVII i XVIII, aquesta burgesia d’ideologia liberal construeix un estat mínim que no 

interferirà en assumptes privats. L’estat anirà agafant pes alhora que la massa de 

població amb dret a vot va augmentant, fins arribar al sufragi universal. L’aparició de 

l’estat del benestar i la seva posterior consolidació porta a construir un estat molt més 

“paternal” i d’aquesta manera l’estat mínim va desapareixent poc a poc. L’estat mínim 

complia amb el manteniment del exèrcit i la policia, poc a poc van adquirint 

compromisos més moderns com són l’educació, la sanitat, i d’altres serveis. Després de 

la Segona Guerra Mundial els estats comencen a intervenir en l’economia a causa de la 

trista situació econòmica a molts països d’Europa, s’anirà estenent la idea de la social 

democràcia. Com es mostra a la figura 1 hi ha una interrelació entre l’extensió del dret a 
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vot i la despesa pública. El propi sistema democràtic porta als governants a passar un 

control periòdic per part dels ciutadans mitjançant les eleccions, si ho relacionem amb 

el fet que cada vegada pot votar més gent i la necessitat de satisfer cada vegada més 

ciutadans amb dret a vot ens porta a la conclusió prou lògica d’augmentar la despesa.  

Molts estudiosos de la matèria parlen que després de la Segona Guerra Mundial 

els polítics contribueixen a agreujar els cicles econòmics, buscant un equilibri entre 

llocs de treball i inflació, així doncs intenten mantenir contents als empresaris i a l’hora 

evitar una revolta social. (Actualment aquestes competències són del Banc Central 

Europeu i per tant no ens ocuparien en l’estudi de la ciutat de Barcelona que disposa 

d’un govern municipal) 

Així doncs les democràcies liberals occidentals seran responsables de satisfer les 

necessitats dels seus ciutadans ja que aquests escolliran sobre la seva continuïtat. Per 

tant els àmbits polític i econòmic quedaran estretament lligats mitjançant la intervenció 

estatal per aconseguir satisfer una major part d’electors.  Un altre factor que també 

jugarà un paper molt important serà les diferencies ideològiques entre els individus.  

1.3.3 Teories del cicle polític pressupostari [5] 

 També anomenat teories del cicle polític econòmic són aquelles tendències de 

comportament que tenen els governants a trets generals.  

 Oportunistes: l’objectiu principal del governant és maximitzar el nombre de vots 

per poder augmentar la seva probabilitat de ser reelegit. Així un polític oportunista 

organitzaria el pressupost en funció del que creu o coneix que vol una majoria dels 

ciutadans.  

 Partidistes: l’objectiu principal del governant es afavorir aplicar la seva 

ideologia que beneficiarà a certs col·lectius que molt possiblement l’hauran votat i el 

votaran. Així els polítics partidistes no busquen maximitzar el nombre de vots entre tota 

la societat si no satisfer els votants de la seva ideologia i per tant possiblement votants 

dels seu partit.  

Figura 1: Interrelació entre l’extensió del dret a vot i la despesa pública 
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 Eclèctics: es dóna aquest adjectiu als polítics que en funció de la seva situació i 

les seves probabilitats de ser reelegits escolliran ser partidistes o oportunistes. Així 

doncs poden arribar a unir motivacions ideològiques però també algunes purament 

oportunistes.  

1.3.4 Política pressupostaria i eleccions [8] 

Com podríem deduir al apartat anterior el fet de realitzar unes eleccions i 

l’establiment de la democràcia com a sistema molt estès a occident indueix a canvis en 

l’economia creats per la intervenció del propi estat, i per tant dels governants que veuen 

les eleccions com una avaluació. D’aquesta manera apareix la política pressupostària i 

els cicles polítics pressupostaris(d’ara en endavant CPP). Després de consultar diferents 

articles, estudis, informes... podem determinar que els governants incrementen la 

despesa abans de les eleccions o abaixen els impostos amb l’objectiu de satisfer als 

electors. Alguns fins i tot redistribueixen les partides de forma oportunista amb el 

mateix objectiu, aquest comportament no es tradueix sempre amb una recompensa. És 

important destacar que el nivell de desenvolupament del país, el nivell de transparència 

fiscal o la llibertat dels medis de comunicació són factors que poden influir en 

l’agreujament del CPP. Les democràcies més joves ens portaran en general aquests 

tipus de comportaments oportunistes.  

Segons Schuknecht(2000) l’increment de la despesa es la via més utilitzada per 

millorar la seva popularitat abans de les eleccions. Però en el moment d’abaixar els 

impostos observa que l’augment de la popularitat és superior als països més 

desenvolupats ja que tenen bases impositives més altes i els ciutadans ho perceben més.   

Molts estudis parlen sobre l’efecte composició; es tracta de reorganitzar la 

despesa sense augmentar-la en èpoques preelectorals per fer créixer les seves 

possibilitat a la reelecció. El estudis d’Eslava(2005) y  Drazen y Eslava(2010) ens diuen 

que l’electorat penalitza un dèficit preelectoral però que valora positivament a la votació 

l’increment de la despesa de capital. Cal destacar que Rogoff(1990) va ser el primer en 

suggerir teòricament que els polítics podien demostrar la seva competència alterant la 

composició de la despesa sense augmentar-la. Tanmateix el seu model va considerar 

que els seria electoralment rendible l’augment de la despesa corrent tot i que gran part 

dels estudis posteriors han indicat el contrari. Així doncs la partida que augmenta és la 

corresponent a la despesa de capital i inversió ja que consideren aquesta la part més 

visible de la despesa( Schuknecht, 2000; Khemani, 2004; Drazen y Eslava, 2010). Els 

estudis de Schuknecht(2000) i Vergne(2009) ens diuen que l’augment de la despesa de 

capital facilita la focalització de la despesa. Així els governants poden dirigir una part 

de la inversió cap a determinats col·lectius, regions, ciutats, barris ...  

Vergne(2009) també ens indica que els governants poden aprofitar les inversions 

per aconseguir vots. Segons les seves tesis hauríem d’iniciar inversions desitjades per 

l’electorat abans de les eleccions però completar-les un cop passades les eleccions. 

D’aquesta manera ens assegurem el vot dels ciutadans que desitgen aquests projectes.  
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Shi i Svensson(2003) conclouen que les polítiques oportunistes porten a generar 

cicles polítics pressupostaris a tots els països on es celebren eleccions. Això si la 

magnitud del CPP  variarà en funció de la situació sociològica de cada país. La 

literatura ens atribueix dues principals causes que influencien a la magnitud del CPP ; el 

nivell de desenvolupament i nivell de democràcia. Als països menys desenvolupats la 

informació no està tan a l’abast de les persones i tampoc es troba distribuïda 

uniformement; tot això porta a l’augment de les polítiques oportunistes i per tant dels 

CPP.  Cal destacar també que els països en desenvolupament generalment disposen de 

democràcies joves i per tant encara immadures. L’any 2005 Brender i Drazen publiquen 

un treball que ens indica l’existència del CPP a un conjunt de països però en el moment 

que eliminem de la mostra les noves democràcies el cicle fiscal desapareix. Això ho 

podem atribuir a la inexperiència dels votants, la falta d’informació i de transparència 

que ens porta a la manipulació amb fins electorals. Precisament ens parlen sobre 

transparència fiscal González(2002), Akhmedov i Zhuravskaya(2004), Alt i Lassen 

(2006), Klomp o de Haan(2013) i sobre llibertat dels mitjans de comunicació 

(transparència dels mitjans) Akhmedov i Zhuravskaya(2004) . En tots dos casos en 

augmentar el nivell de transparència(fiscal o dels mitjans) la magnitud del CPP serà 

menor.  Klomp i de Haan(2013) i Alt i Lassen(2006) ens indiquen que a major 

polarització política més gran serà el CPP.  

 

1.3.5 Conseqüencies de l’oportunisme dels governants [2] 

A l’apartat anterior em analitzat que diuen els estudis sobre el comportament 

dels governants a l’hora de gestionar el diner públic i les decisions que prenen per 

motius electorals. A continuació analitzarem que ens diuen els estudis sobre la resposta 

de l’electorat a les actuacions oportunistes dels governants.  

Resultats negatius 

Peltzman(1992) va analitzar el comportament del vot dels americans des de 

1950 a 1988 i va observar que l’electorat penalitza els governs que augmenten la 

despesa pública abans dels comicis tant federals com estatals. A més a més ens indica 

que a més proximitat de la despesa a les eleccions major es la penalització.  

Kraemer(1997) després d’estudiar països de l’Amèrica Llatina i el Carib veu que 

els electors penalitzen tots aquells governants que augmenten el dèficit abans de les 

eleccions. Brender(2003) obté uns resultats similar per les eleccions locals  a Israel tot i 

que només obté resultats significatius l’any 1998. 

Brender i Drazen(2008) després d’estudiar 74 països durant el període 1960-

2003 amb diferents nivells de desenvolupament econòmic i democràtic treuen les 

següents conclusions; als països més desenvolupats i democràcies consolidades 

l’electorat penalitza als governs que augmenten el dèficit o abaixen impostos en any 
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electoral; als països menys desenvolupats econòmicament no es troba un efecte 

significatiu.  

Meloni(2001) estudia 21 districtes electorals argentins obtenint que un augment 

de la despesa pública té una conseqüència negativa al percentatge de vot del governant. 

Resultats positius  

Akhmedov i Zhuravskaya(2004) conclouen que l’augment de la despesa pública 

incrementa la popularitat i per tant la probabilitat de ser un altra vegada escollits. L’any 

2007 als municipis portuguesos de Veiga observan que el desplaçament de la despesa 

cap a les partides més visibles com la inversió augmenta el percentatge de vot.  

Sakurai i Menezes-Filho(2008) van determinar que una major despesa durant 

tota la legislatura, concretament major despesa de capital els 3 anys previs a les 

eleccions i major despesa corrent el any posterior a les eleccions augmenta la 

possibilitat que els governs brasilers tornin a ser reelegits.  

Eslava(2005) estudia els ajuntaments colombians i conclou que els ciutadans 

veuen positiu una major despesa de capital tot i que castiguen el dèficit preelectoral.  

Sedmihradská(2011) traurà conclusions ben diferents als anteriors. Segons 

Sedmihradská l’augment de la component de la despesa de capital no augmenta la 

probabilitat de reelecció però si que augmenta la probabilitat de reelecció l’augment de 

la despesa corrent. Això explica que es dona ja que la població sospita que els 

beneficiaris de les inversions són els polítics i les seves amistats.  

1.3.6 El cas dels ajuntaments catalans [5] 

L’any 2003 a Tenerife es va presentar un estudi de Pedro Escudero Fernández i 

Diego Prior Jiménez, tots dos professors de la UAB, on estudiaven el CPP dels 

ajuntaments catalans de més de 10.000 habitants. Tot això ho feien amb l’objectiu de 

relacionar l’endeutament dels governs locals amb els cicles polítics pressupostaris 

estratègicament reflexionats pensant en les cites electorals.  

Les conclusions del estudi són les previstes a les seves hipòtesis. Els ajuntament 

catalans efectivament segueixen la teoria del cicle polític pressupostari, així doncs els 

anys preelectorals creen una expansió fictícia que en cas de ser reelegits hauran de 

compensar als anys postelectorals.  

Tot i que els anys postelectorals s’intenta compensar l’expansió preelectoral van 

poder demostrar que els CPP són un factor més que explica el nivell d’endeutament dels 

ajuntaments catalans en aquella època.  

 



Introducció, contextualització i objectius  15 

 

 Xavier Valls i Comamala  

Figura 2: gràfic que relaciona l’exercici amb la inversió/càpita 

1.4 OBJECTIUS  

Un dels eixos principals del treball es analitzar l’afectació de l’obra civil en els 

resultats electorals, en el nostre cas a les eleccions municipals de Barcelona del 2015 i 

per tant centrant-nos als pressupostos de la legislatura governada per l’Alcalde Xavier 

Trias. No hem pogut treballar amb liquidacions ja que no es troben publicades de forma 

tan detallada.  

El principal objectiu i que marcarà tot el desenvolupament d’aquest treball és 

poder respondre si el nivell d’inversions, on la major part d’elles són obra pública, 

influirà en els resultats electorals del partit de govern de forma positiva, negativa o 

simplement no influirà.  

Aquesta pregunta ens sorgeix a partir d’observar que la inversió feta per molts 

governs abans d’unes eleccions en gaire bé tots els casos augmenta per disminuir un cop 

passades les eleccions. El govern de Xavier Trias tampoc va ser una excepció ni tampoc 

els governs anteriors a l’Ajuntament de Barcelona. A continuació observem l’augment 

de la despesa en inversió per part de l’Ajuntament de Barcelona els diferents anys.  

 

Quan observem el gràfic veiem una clara tendència a l’alça en els dos últims 

exercicis. Podem comprovar que l’exercici que destina més diners a la inversió és el de 

l’any 2014, any previ als comicis. El mateix any de les eleccions el pressupost és també 

molt superior als primers anys.  

Per poder abordar el nostre principal objectiu:  

- Comprovarem si l’Ajuntament de Barcelona durant la legislatura 2011-2015 té 

una actitud oportunista en el temps a l’hora d’executar inversions.  
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- Analitzarem territorialment la distribució de la inversió per part de 

l’Ajuntament de Barcelona als nostres barris 

- Analitzarem territorialment els resultats electorals a l’Ajuntament de 

Barcelona.  

- Analitzarem de quines variables depenen els resultats electorals a l’Ajuntament 

de Barcelona.  

- Analitzarem algunes obres públiques de magnituds diferents i repartides per la 

ciutat de Barcelona.  

Un cop fet tot això estarem en millors condicions per explicar la influència de  l’obra 

civil als resultats electorals a l’Ajuntament de Barcelona.  
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2. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 

DE BARCELONA 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓ 

La ciutat de Barcelona amb una població al 2014 de 1613393 habitants, un cens 

de 1161140 a les eleccions municipals del 2015, una superfície de  102.158.777 m2 

gaudeix d’una gran varietat sociològica. A la nostre ciutat hi ha gent de gaire bé tots els 

països del món, es parlen 277 llengües diferents, i viuen 358.825 estrangers. A més a 

més un 18% de la població amb nacionalitat espanyola ha nascut fora de Catalunya i 

més de la meitat tenen pare o mare originari de la resta de l’estat.  

Les condicions anteriors i moltes més fan més que necessari conèixer l’origen, la 

renta familiar disponible, el nivell d’estudis, ... per poder analitzar amb més exactitud 

les raons que porten a votar una opció o una altre.  

Per poder ser encara més acurats hem considerat necessari arribar al màxim 

detall que ens permeten les dades elaborades per l’ajuntament sobre les variables 

citades. Així doncs Barcelona queda dividida en 10 districtes i 73 barris de mides i 

poblacions molt variables.  

*Dades extretes del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

2.2 DIVISIÓ TERRITORIAL PER DISTRICTES [16][20] 

 Barcelona es troba dividida en 10 districtes, alguns d’ells en el passat eren un o 

més d’un municipi que finalment optaren per l’adhesió a Barcelona. A continuació 

citem els diferents districtes i posteriorment un plànol amb la seva situació.  

1 Ciutat Vella 102.237 habitants 

2 Eixample 265.303 habitants 

3 Sants-Montjuïc 182.234 habitants 
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Figura 3: Districtes de Barcelona 

4 les Corts 81.610 habitants 

5 Sarrià-Sant Gervasi 146.754 habitants 

6 Gràcia 120.843 habitants 

7 Horta-Guinardó 167.235 habitants 

8 Nou Barris 165.718 habitants 

9 Sant Andreu 146.969 habitants 

10 Sant Martí  234.489 habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigament la ciutat de Barcelona només era el que actualment és Ciutat Vella. 

Posteriorment la ciutat va anar adquirint nous territoris amb les annexions de municipis 

propers. Aquest és el principal motiu pel qual molts barris de Barcelona tenen un 

caràcter propi, amb les seves pròpies festes i tradicions... Dins d’un mateix districte 

podem trobar barris amb realitats ben diferents, es tracta simplement d’una unió 

administrativa a causa de la seva proximitat.  

 

Taula 1: Població per districtes 
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Figura 4: Barris del districte de Ciutat Vella 

2.3 DIVISIÓ TERRITORIAL PER BARRIS  

Barcelona es troba dividida en 73 barris, alguns d’ells varen ser municipis 

independents anys enrere i d’altres són de nova construcció durant el segle passat. Per 

poder mostrar amb exactitud la situació de cada barri adjuntarem una figura de cada 

districte amb els barris que corresponen i també indiquem la seva població.  

Districte 1: Ciutat Vella  

1 el Raval   48.471   habitants 

2 el Barri Gòtic   15.911   habitants  

3 la Barceloneta   15.181   habitants 

4 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.674   habitants 

 

 

 

També podem observar la divisió de les seccions censals actuals i el codi d’identificació 

Taula 2: Població per barris de Ciutat Vella 
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Figura 5: Barris del districte de l’Eixample 

Districte 2: Eixample  

5 el Fort Pienc   31.785 habitants 

6 la Sagrada Família   51.562 habitants 

7 la Dreta de l'Eixample   43.749 habitants 

8 l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.975 habitants 

9 la Nova Esquerra de l'Eixample   57.863 habitants 

10 Sant Antoni   38.369 habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També podem observar la divisió de les seccions censals actuals i el codi d’identificació 

Taula 3: Població per barris de l’Eixample 
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Figura 6: Barris del districte de Sants-Montjuïc 

Districte 3: Sants-Montjuïc  

 

11 el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   40.674 habitants 

12 la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca (2)   1.151 habitants 

13 la Marina de Port   30.286 habitants 

14 la Font de la Guatlla   10.406 habitants 

15 Hostafrancs   15.919 habitants 

16 la Bordeta   18.451 habitants 

17 Sants - Badal   24.245 habitants 

18 Sants   41.102 habitants 

 

 

 

 

També podem observar la divisió de les seccions censals actuals i el codi 

d’identificació. A la figura falta una part del districte, la AEI Zona Franca, en aquesta 

zona no resideix gent i només es tracta d’una zona industrial. Per tal de veure millor els 

altres barris hem ampliat el zoom 

 

 

Taula 4: Població per barris de Sants-Montjuïc 
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Figura 7: Barris del districte de les Corts 

Districte 4: Les Corts  

19 les Corts   46.205 habitants 

20 la Maternitat i Sant Ramon   23.735 habitants 

21 Pedralbes   11.670 habitants 

 

 

També podem observar la divisió de les seccions censals actuals i el codi 

d’identificació. Els tres barris que conformen el districte 3 són de característiques 

bastant diferents. Pedralbes el barri amb més renta per càpita de la ciutat destaca per les 

cases unifamiliars o habitatges de gran superfície. La Maternitat i Sant Ramón amb una 

gran quantitat d’instal.lacions esportives com les del Futbol Club Barcelona, el Reial 

Club de Polo de Barcelona, Esports UB, Club Esportiu Laietà, Tennis Turó(David 

Lloyd) ... i edificis d’habitatges d’una alçada considerable. Les Corts una zona molt més 

densa però amb edificis de menor alçada.  

Taula 5: Població per barris de Les Corts 
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Figura 8: Barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi 

Districte 5: Sarrià-Sant Gervasi  

22 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.615 habitants 

23 Sarrià   24.691 habitants 

24 les Tres Torres   16.381 habitants 

25 Sant Gervasi - la Bonanova   25.378 habitants 

26 Sant Gervasi - Galvany   46.648 habitants 

27 el Putxet i el Farró   29.041 habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També podem observar la divisió de les seccions censals actuals i el codi 

d’identificació. La part retallada es parc natural, zona sense habitar.  

Taula 6:Població per barris de Sarrià-Sant Gervasi 
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Figura 9: Barris del districte Gràcia 

Districte 6: Gràcia  

28 Vallcarca i els Penitents   15.454 habitants 

29 el Coll   7.307 habitants 

30 la Salut   13.256 habitants 

31 la Vila de Gràcia   50.680 habitants 

32 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.146 habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També podem observar la divisió de les seccions censals actuals i el codi d’identificació 

Taula 7: Població per barris de Gràcia 



Organització territorial de Barcelona  25 

 

 Xavier Valls i Comamala  

Figura 10: Barris del districte de Horta-Guinardó 

Districte 7: Horta-Guinardó  

33 el Baix Guinardó   25.587 habitants 

34 Can Baró   8.887 habitants 

35 el Guinardó   35.698 habitants 

36 la Font d'en Fargues   9.467 habitants 

37 el Carmel   31.728 habitants 

38 la Teixonera   11.379 habitants 

39 Sant Genís dels Agudells   6.865 habitants 

40 Montbau   5.082 habitants 

41 la Vall d'Hebron   5.422 habitants 

42 la Clota   529 habitants 

43 Horta   26.591 habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També podem observar la divisió de les seccions censals actuals i el codi d’identificació 

Taula 8: Població per barris de Horta-Guinardó 
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Figura 11: Barris del districte de Nou Barris 

Districte 8: Nou Barris  

44 Vilapicina i la Torre Llobeta   25.500 habitants 

45 Porta   24.424 habitants 

46 el Turó de la Peira   15.471 habitants 

47 Can Peguera   2.288 habitants 

48 la Guineueta   15.090 habitants 

49 Canyelles   7.014 habitants 

50 les Roquetes   15.668 habitants 

51 Verdun   12.239 habitants 

52 la Prosperitat   26.171 habitants 

53 la Trinitat Nova   7.462 habitants 

54 Torre Baró   2.682 habitants 

55 Ciutat Meridiana   10.356 habitants 

56 Vallbona   1.353 habitants 

 

 

 

 

També podem observar la divisió de les seccions censals actuals i el codi d’identificació 

Taula 9: Població per barris de Nou Barris 
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Figura 12: Barris del districte de Sant Andreu 

Districte 9: Sant Andreu  

57 la Trinitat Vella   10.268 habitants 

58 Baró de Viver   2.508 habitants 

59 el Bon Pastor   12.758 habitants 

60 Sant Andreu   56.496 habitants 

61 la Sagrera   28.914 habitants 

62 el Congrés i els Indians   14.076 habitants 

63 Navas   21.949 habitants 

 

 

 

 

També podem observar la divisió de les seccions censals actuals i el codi d’identificació 

 

Taula 10: Població per barris de Sant Andreu 
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Figura 13: Barris del districte de Sant Martí 

Districte 10: Sant Martí  

64 el Camp de l'Arpa del Clot   38.130 habitants 

65 el Clot   27.082 habitants 

66 el Parc i la Llacuna del Poblenou   14.814 habitants 

67 la Vila Olímpica del Poblenou   9.391 habitants 

68 el Poblenou   33.425 habitants 

69 Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.351 habitants 

70 el Besòs i el Maresme   23.191 habitants 

71 Provençals del Poblenou   20.184 habitants 

72 Sant Martí de Provençals   26.018 habitants 

73 la Verneda i la Pau   28.903 habitants 

 

 

 

També podem observar la divisió de les seccions censals actuals i el codi 

d’identificació. Els barris de la Vila Olímpica, Diagonal Mar i Front Marítim les últimes 

dècades s’han transformat fortament, així doncs presenten característiques molt 

diferents als barris del seu voltant.  

Taula 11: Població per barris de Sant Martí 
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2.4 CANVIS REALITZATS A LA DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL    

Com ja hem vist la ciutat de Barcelona té 73, alguns d’ells podrien ser gaire bé 

ciutats però d’altres amb molt poca població poden desvirtuar molt algunes variables. 

És per això que després de comprovar que les variables que tenien comportaments més 

aleatoris eren precisament barris amb poca població vam decidir fusionar-los amb 

d’altres com a continuació explicarem.  

La Clota:  forma part del districte d’Horta Guinardó, amb 529 habitants es troba 

entre els barris d’Horta, el Carmel,i la Vall d’Hebron. El barri de la Vall d’Hebron té 

una població molt baixa també ja que té una gran quantitat d’instal.lacions esportives 

utilitzades a les Olimpiades del 1992. Així doncs vam integrar el barri de la Clota el 

50% al barri del Carmel i l’altre 50% al barri d’Horta.  

La Marina del Prat Vermell: forma part del districte Sants-Montjuïc, amb 1151 

habitants es troba al sud del barri de la Marina del Port, és un barri on antigament i 

encara ara hi ha moltes naus industrials. Es tracta d’un barri en transformació. Així 

doncs vam integrar el barri la Marina del Prat Vermell al barri de la Marina del Port.  

Can Peguera: forma part del districte de Nou Barris, amb 2288 habitants es troba 

entre els barris del Turó de la Peira, la Guineueta i Horta. Conegut familiarment com 

“les Cases Barates” van ser construïdes a 1929 pels obrers vinguts amb el creixement 

urbanístic de Barcelona i els desnonats de Montjuïc per l’Exposició Universal. Està 

situat al peu del Turó de la Peira. Tot i tenir un caràcter molt propi el podem considerar 

part del barri del Turó de la Peira quan visitem la zona. És per això que vam decidir 

integrar Can Peguera al barri del Turó de la Peira.  

Barcelona Nord: així hem anomenat a la fusió de Ciutat Meridiana amb 10356 

habitants, Torre Baró amb 2682 habitants i Vallbona amb 1353 situats al districte de 

Nou Barris. Hem optat per aquesta opció ja que el propi Ajuntament de Barcelona en 

moltes de les seves inversions parla de Barcelona Nord com la suma d’aquests tres 

barris. Així doncs no ens inventem una denominació si no que aprofitem una no oficial 

però utilitzada. 

Baró del Viver:  forma part del districte de  Sant Andreu, amb 2508 habitants es 

troba bastant aïllat dels barris més propers junt amb el Bon Pastor. Tot i reduir 

l’aïllament amb el soterrament de les línies d’alta tensió i d’altres mesures no és menys 

cert que el Baró del Viver continua condicionat per grans infraestructures. Totes 

aquestes infraestructures fan que tot i tenir la Trinitat Vella i Sant Andreu al nord i ben 

a prop quedin molt lluny socialment. Així doncs hem optat per integrar-lo al barri del 

Bon Pastor.  

D’ara en endavant treballarem amb 66 barris que són el resultat de les 

modificacions explicades anteriorment. Amb aquests canvis hem corregit 

comportaments aleatoris que tenien aquests varis en algunes variables.  
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3. LES VARIABLES PER BARRIS 

 

 

3.1  INTRODUCCIÓ  

A continuació exposarem totes les dades que utilitzarem, explicarem com les 

hem obtingut i els motius que ens han portat a fer-les servir. Finalment veurem la 

relació entre variables però deixarem la interpretació per capítols posteriors.  

3.2 RESULTATS ELECTORALS [18][19] 

Els resultats electorals a les eleccions municipals a l’Ajuntament de Barcelona 

l’any 2011 i 2015 són dades indispensables per poder analitzar quin efecte han tingut les 

inversions realitzades a cada barri o districte de la nostra ciutat.  

A la ciutat de Barcelona l’any 2011  van haver-hi 1232 meses electorals en 1061 

seccions censals. L’any 2015 incrementàvem les meses electorals fins a 1318 i 1068 

seccions censals. Els resultats electorals són públics i es poden obtenir mitjançant 

l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i també l’Institut Nacional 

d’Estadística. Podem arribar a conèixer el resultat per meses electorals, tot i així la 

manera correcte de tractar les dades és mitjançant seccions censals. Algunes seccions 

censals només tenen una mesa electoral i d’altres dues, però en cas de tenir dues meses 

la separació dels electors és per ordre alfabètic. Així doncs els resultats per seccions 

censals són els més detallats a nivell territorial que podem obtenir.  

L’any 2015 es van eliminar algunes seccions censals i també se’n van crear de 

noves respecte l’any 2011. Així doncs per poder tractar les dades a nivell de secció 

censal hem hagut d’eliminar o fusionar algunes seccions per poder comparar els 

resultats. Les seccions censals que han sigut eliminades als comicis del 2015 les vàrem 

sumar als resultats del 2011 a la mateixa secció on van ser integrades al 2015. Totes les 

seccions censals que han sigut de nova creació l’any 2015 les hem integrat a les 

seccions que formàvem part l’any 2011. Així doncs hem tractat les dades amb 1059 
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seccions censals que representen el total de la ciutat de Barcelona. A continuació 

indiquem les modificacions que hem aplicat.  

Seccions censals eliminades l’any 2015:  

-Ciutat Vella secció 24(1-24)  integrada a Ciutat Vella secció 25(1-25) 

-Gràcia secció 5(6-5) integrada a Gràcia secció 3(6-3) i Gràcia secció 4(6-4) 

proporcionalment al número d’electors que han augmentat.  

-Sant Andreu secció 12(9-12)  integrada a Sant Andreu secció 11(9-11)  

 

Seccions censals de nova creació l’any 2015:  

-Sants-Montjuïc seccions 212 i 213(3-212,3-213) integrades a Sants-Montjuïc secció 

35(3-25)  

-Sants-Montjuïc secció 211(3-211) integrada a Sants-Montjuïc secció 34(3-34)  

-les Corts secció 84(4-84) integrada a les Corts secció 48(4-48) 

-Nou Barris secció 215(8-215) integrada a Nou Barris secció 50(8-50)  

-Sant Andreu secció 156(9-156) integrada a Nou Barris secció 55(8-55) 

-Sant Martí secció 234(10-234) integrada a Sant Martí secció 37(10-37) 

-Sant Martí seccions 235 i 236(10-235,10-236)integrada a Sant Martí secció 76(10-

76) 

-Sant Martí secció 237(10-237)integrada a Sant Martí secció 101(10-101)  

 

Una vegada disposem dels resultats del 2011 i 2015 per les 1059 seccions 

censals que utilitzarem procedim a calcular la diferència de vots absoluta i relativa del 

partit al govern(2011-2015) Convergència i Unió, la diferència de participació absoluta 

i relativa, la diferencia absoluta d’electors, el percentatge de variació de vots de CiU 

l’any 2015 respecte el 2011...  

Posteriorment coneixent a quin barri pertany cada secció censal(informació 

facilitada per l’Ajuntament de Barcelona) hem obtingut una taula amb els resultats per 

barris i posteriorment també per districtes. Els resultats obtinguts són pels 66 barris que 

utilitzem al nostre treball i els 10 districtes.  

Les variables que analitzarem seran vot CiU 2011(VOT11), vot CiU 

2015(VOT15), participació 2015(PART15), variació participació 2011-2015(VPART), 

diferencia relativa del vot(DRVOT), el percentatge de variació de vots de CiU l’any 

2015 respecte el 2011(VVCiU).  També per poder entendre el comportament de 

l’electorat amb aquest darrer govern serà important conèixer el vot dels altres partits 

tant al 2011 com al 2015, això ens ajudarà a entendre certs comportaments.  

*A l’ANNEX 1 trobareu tota la informació addicional referent als resultats electorals. 
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3.3 INVERSIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA [17] 

L’Ajuntament de Barcelona el quart trimestre de cada any, entre octubre i 

novembre habitualment, publica els pressupostos generals del proper any. Al 

pressupostos hi consten totes les partides, tant les de despesa corrent com despesa de 

capital.  

Per poder obtenir els pressupostos de la darrera legislatura només hem d’entrar a 

la web de l’Ajuntament de Barcelona i els trobarem amb relativa facilitat. Una vegada 

descarregats observem que tots disposen d’un annex d’inversions que ens facilitarà el 

nostre objectiu d’obtenir la inversió barri a barri. Als darrers anys trobarem que algunes 

inversions estan classificades per districtes però en cap cas per barris.  

3.3.1 Primera Classificació  

Per poder fer una classificació adequada vam classificar totes les inversions en 

16 grups diferents. Els deu primers representaven els 10 districtes, totes aquelles 

inversions que eren imputables a un districte en concret. Els 6 grups restants servirien 

per classificar totes aquelles partides de caràcter general i que afecten a tots els 

ciutadans de Barcelona indistintament d’on resideixin. A continuació a la taula 

especifiquem els continguts de cada grup.  

Codi Grup Característiques del grup  

1 Ciutat Vella Inversions territorialitzades i funcionament de 

l’administració de districte. 

2 Eixample Inversions territorialitzades i funcionament de 

l’administració de districte. 

3 Sants-Montjuïc Inversions territorialitzades i funcionament de 

l’administració de districte. 

4 les Corts Inversions territorialitzades i funcionament de 

l’administració de districte. 

5 Sarrià-Sant Gervasi Inversions territorialitzades i funcionament de 

l’administració de districte. 

6 Gràcia Inversions territorialitzades i funcionament de 

l’administració de districte. 

7 Horta-Guinardó Inversions territorialitzades i funcionament de 

l’administració de districte. 

8 Nou Barris Inversions territorialitzades i funcionament de 

l’administració de districte. 

9 Sant Andreu Inversions territorialitzades i funcionament de 

l’administració de districte. 

10 Sant Martí Inversions territorialitzades i funcionament de 

l’administració de districte. 

11 Estructura de l’Ajuntament Inversions en l’estructura administrativa de 
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l’Ajuntament, inversió en seguretat pública i 

inversió en atenció a la ciutadania.   

12 Rescat social  Totes aquelles inversions destinades a col·lectius 

desafavorits i que no han estat territorialitzades.   

13 Manteniment o millora 

d’equipaments municipals 

Manteniment d’instal·lacions esportives, museus, 

centres cívics, biblioteques, CAP’s, ... 

14 Expropiacions/Adquisicions/ 

Millores globals 

Expropiacions i adquisicions d’immobles per part 

de l’Ajuntament i millores a l’espai públic no 

territorialitzades.  

15 Transferència de capital Les transferències de capital fetes a empreses 

públiques o entitats privades i que no estan 

territorialitzades.  

16 Fora de Barcelona  Inversions fora del terme municipal de la ciutat 

de Barcelona  

 

A continuació puntualitzarem alguns dels criteris de classificació:  

-Les obres de millora als centres educatius és una inversió global de tota la ciutat però 

que hem territorialitzat. Així doncs després de consultar la quantitat de centres 

educatius de titularitat municipal que hi ha a cada districte hem dividit 

proporcionalment la inversió per districtes. Ho hem fet per evitar greuges, en alguns 

districtes com les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i d’altres tenen molt poca presencia de 

centres de titularitat municipal i per tan no perceben les inversions en el mateix grau.  

-Inversions territorialitzades però d’afectació global:  totes aquelles inversions que 

poden ser territorialitzades però són d’afectació global del municipi, com podrien ser 

museus, monuments d’interès cultural, inversions per grans esdeveniments esportius, 

reformes de mercats “turístics” (per exemple el Mercat del Born i Boqueria). Cal 

precisar que les partides a urbanització de carrers tot i anar lligades a grans projectes 

s’han territorialitzat. Un bon exemple seria el cost de la urbanització de l’entorn del 

Mercat del Born, s’ha separat la reforma del mercat(afectació global) i la urbanització 

de les zones properes(territorialitzat). 

-Inversions semiterritorialitzades: Algunes inversions puntuals i amb previ coneixement 

de la seva afectació a la ciutat s’han territorialitzat una part i l’altre s’ha considerat 

inversió d’afectació global del municipi  

3.3.2  Segona Classificació  

Un cop classificades totes les partides en aquest 16 grups vam millorar el nivell 

de detall i totes les inversions agrupades als 10 primers grups(districtes) les vam 

classificar per barris o d’afectació global del districte. A continuació concretarem els 

motius d’algunes classificacions.  

Taula 12: Taula explicativa de la classificació per tipus de inversió 



Les variables per barris   35 

 

 Xavier Valls i Comamala  

-Reforma de l’entorn i Plaça de les Glòries Catalanes: La Plaça de les Glòries es troba 

entre 4 barris i 2 districtes tot i que la Plaça pertany administrativament al barri de “el 

Parc i la Llacuna de Poblenou” al districte de Sant Martí. Per tant totes les inversions 

fetes a la Plaça de les Glòries Catalanes o al seu entorn les hem dividit entre els 4 barris 

més beneficiats de les reformes que són “el Parc i la Llacuna del Poblenou”, “ el Clot”, 

“el Fort Pienc”  i “la Sagrada Familia”. S’ha considerat part de l’entorn les obres del 

Mercat dels Encants, el museu de Disseny i d’altres partides més modestes.  

-Cobertura de les vies de Sants o obres relacionades: aquestes reformes afecten 

especialment al barri de Sants però també afecten als barris de “la Bordeta” i “Sants-

Badal”. Així la major part de la inversió s’ha imputat al barri de Sants(80%) i la part 

restant als altres dos barris (10% a cadascun). Per obtenir el percentatge de la inversió 

ho hem fet en funció de la longitud de la cobertura que pertany a cada barri.  

-Actuació a l’Avinguda Diagonal(Fr.Macià-Pg de Gràcia): l’Avinguda Diagonal en 

aquest tram pertany al districte de l’Eixample tot i que es una zona de separació de 

districtes i barris. Així totes les inversions fetes en aquest tram de l’Avinguda Diagonal 

s’han dividit entre 4 barris en funció de la longitud de l’avinguda que pertany a 

cadascun d’ells. L’Antiga Esquerra Eixample un 33%, la Dreta Eixample un 17% , Sant 

Gervasi Galvany un 33%  i a la Vila de Gràcia un 17%.  

-Altres actuacions: Actuacions a General Mitre, Via Augusta, Avinguda de l’Estatut de 

Catalunya... totes elles pertanyen a un barri però fan de separació d’altres barris i les 

seves inversions han estat dividides proporcionalment a la longitud que hi ha a cada 

barri. Altres com el Passeig Mirador Carretera de les Aigües s’ha dividit 

proporcionalment a la zona que pertany a cada barri. Destaquem també que inversions a 

Escoles bressol, centres cívics, equipaments municipals en general si es trobaven en una 

zona de separació entre barris s’han dividit les inversions proporcionalment a l’afectació 

a cada barri.  

La classificació la vam realitzar pels pressupostos de l’any 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 i sumava un total de gaire bé 1300 partides.  

3.3.3  Obtenció de variables sobre inversió 

Un cop hem obtenim la classificació de les gaire bé 1300 partides veiem que 

tenim un conjunt d’inversions territorialitzades per barris, unes altres territorialitzades 

per districte  (globals de tot el districte), i unes altres globals de tot el municipi. Amb 

aquests tres nivells de classificació obtindrem les següents variables:  

-INV1: Per obtenir-lo sumem totes les inversions territorialitzades en un barri X  i 

després ho dividim pel número d’habitants en aquest barri X. Posteriorment sumem el 

valor obtingut per cada barri i ho dividim pel número d’habitants de la ciutat de 

Barcelona obtenint una inversió territorialitzada per barris mitjana de la ciutat de 
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Barcelona. Finalment obtenim el percentatge de inversió territorialitzada per barris a 

cadascun dels barris mitjançant el quocient dels dos valors obtinguts anteriorment.  

 

-INV+1: Per obtenir-lo sumem totes les inversions territorialitzades en un barri X però 

també la part proporcional(en població) de les inversions territorialitzades per 

districte(globals de tot el districte) i ho dividim pel número d’habitants en aquest barri 

X. Posteriorment sumem el valor obtingut per cada barri i ho dividim pel número 

d’habitants de la ciutat de Barcelona obtenint una inversió territorialitzada per barris 

mitjana de la ciutat de Barcelona(aquesta vegada afegint les inversions globals per 

districte). Finalment obtenim el percentatge de inversió territorialitzada per barris a 

cadascun dels barris mitjançant el quocient dels dos valors obtinguts anteriorment.  

-INV++1: Per obtenir-lo sumem totes les inversions territorialitzades en un barri X i 

també la part proporcional(en població) de les inversions territorialitzades per 

districte(globals de tot el districte) i les globals de tot el municipi i ho dividim pel 

número d’habitants en aquest barri X. Posteriorment sumem el valor obtingut per cada 

barri i ho dividim pel número d’habitats de la ciutat de Barcelona obtenint una inversió 

territorialitzada per barris mitjana de la ciutat de Barcelona però afegint les inversions 

globals de cada districte i les globals del municipi. Finalment obtenim el percentatge de 

inversió territorialitzada per barris a cadascun dels barris mitjançant el quocient dels dos 

valors obtinguts anteriorment.  

  A continuació la taula creuada de barris i les tres variables explicades.  

 Barri INV1 INV+1 INV++1 

el Raval   83,79% 96,07% 97,67% 

el Barri Gòtic   97,81% 107,04% 104,17% 

la Barceloneta   225,80% 207,22% 163,50% 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   155,03% 151,83% 130,70% 

el Fort Pienc   206,14% 170,35% 141,67% 

la Sagrada Família   110,37% 95,39% 97,27% 

la Dreta de l'Eixample   120,63% 103,42% 102,02% 

l'Antiga Esquerra de l'Eixample   158,67% 133,19% 119,66% 

la Nova Esquerra de l'Eixample   35,79% 37,01% 62,69% 

Sant Antoni   413,07% 332,31% 237,59% 

el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   117,86% 114,97% 108,87% 

la Marina de Port  + La Marina del Prat Vermell 30,14% 46,31% 68,20% 

la Font de la Guatlla   18,95% 37,55% 63,01% 

Hostafrancs   81,45% 86,47% 91,98% 

la Bordeta   89,03% 92,40% 95,50% 

Sants - Badal   25,13% 42,39% 65,88% 

Sants   263,38% 228,86% 176,32% 

les Corts   55,81% 66,15% 79,95% 

la Maternitat i Sant Ramon   22,52% 40,09% 64,52% 

Pedralbes   20,43% 38,45% 63,55% 
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Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   97,24% 109,81% 105,81% 

Sarrià   37,12% 62,75% 77,94% 

les Tres Torres   7,56% 39,61% 64,24% 

Sant Gervasi - la Bonanova   96,48% 109,22% 105,46% 

Sant Gervasi - Galvany   56,93% 78,26% 87,12% 

el Putxet i el Farró   0,45% 34,05% 60,94% 

Vallcarca i els Penitents   225,52% 198,50% 158,34% 

el Coll   80,84% 85,26% 91,27% 

la Salut   13,70% 32,71% 60,14% 

la Vila de Gràcia   82,01% 86,18% 91,81% 

el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   79,64% 84,32% 90,71% 

el Baix Guinardó   10,61% 25,51% 55,88% 

Can Baró   102,75% 97,63% 98,60% 

el Guinardó   87,75% 85,89% 91,64% 

la Font d'en Fargues   100,61% 95,95% 97,60% 

el Carmel (50% la Clota) 56,79% 61,66% 77,29% 

la Teixonera   180,03% 158,11% 134,42% 

Sant Genís dels Agudells   204,55% 177,31% 145,79% 

Montbau   154,87% 138,43% 122,76% 

la Vall d'Hebron   60,18% 64,31% 78,86% 

Horta (50% La Clota) 154,95% 138,49% 122,80% 

Vilapicina i la Torre Llobeta   37,83% 53,21% 72,29% 

Porta   4,78% 27,34% 56,97% 

el Turó de la Peira + Can Peguera 21,39% 40,34% 64,66% 

la Guineueta   132,06% 126,96% 115,97% 

Canyelles   195,64% 176,73% 145,44% 

les Roquetes   119,12% 116,83% 109,97% 

Verdun   77,66% 84,38% 90,75% 

la Prosperitat   7,26% 29,28% 58,11% 

la Trinitat Nova   496,29% 412,04% 284,81% 

Barcelona Nord(Vallbona,C.Meridiana,T.Baró) 396,31% 333,78% 238,46% 

la Trinitat Vella   53,28% 65,52% 79,58% 

el Bon Pastor  + Baró de Viver 90,35% 94,54% 96,77% 

Sant Andreu   55,79% 67,49% 80,74% 

la Sagrera   17,03% 37,15% 62,78% 

el Congrés i els Indians   67,31% 76,50% 86,08% 

Navas   58,82% 69,86% 82,15% 

el Camp de l'Arpa del Clot   53,00% 65,75% 79,72% 

el Clot   211,10% 189,49% 153,01% 

el Parc i la Llacuna del Poblenou   379,68% 321,43% 231,15% 

la Vila Olímpica del Poblenou   64,09% 74,43% 84,85% 

el Poblenou   97,55% 100,62% 100,37% 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   0,76% 24,86% 55,50% 

el Besòs i el Maresme   14,75% 35,81% 61,98% 

Provençals del Poblenou   38,26% 54,21% 72,88% 

Sant Martí de Provençals   128,13% 124,56% 114,54% 
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la Verneda i la Pau   94,37% 98,13% 98,89% 

 

* A l’ANNEX 2 trobareu tota la informació addicional referent a les inversions durant 

la darrere legislatura.  

Quan ja hem obtingut les variables inversió calculades anteriorment decidim 

tornar-les a calcular però canviant alguns criteris que explicarem a continuació i que han 

comportat canvis Així doncs no tindrem en compte algunes inversions per considerar-

les no visibles per la població. D’aquesta manera el nostre objectiu serà calcular els 

percentatges d’inversió que  el ciutadà percebrà a cada barri.   

No tenim en compte la redacció de projectes i assistències tècniques ja que el 

ciutadà no obtindrà un benefici directe d’aquestes despeses, moltes vegades es redacten 

projectes que posteriorment no prosperaran. En cas de fer-ho la inversió feta en la 

redacció del projecte serà un percentatge molt baix de la construcció. Amb els plans de 

prevenció d’incendis forestals al Parc Natural de Collserola serà un cas similar a 

l’anterior. Els beneficis d’aquesta inversió el ciutadà no els valorarà a curt termini  

L’ajuntament dedica partides a rehabilitació d’edificis municipals o fins i tot de 

caire privat, considerem que aquestes inversions no seran percebudes pel ciutadà com 

una millora en la seva qualitat de vida. Com tampoc el manteniment de centres 

educatius, escoles bressol, arxius municipals altres equipaments públics.  

La remodelació de mercats ha sigut una constant a les últimes legislatures. 

Aquestes reformes els nostres mercats més accessibles i han millorat les condicions 

però no han creat un valor afegit massa alt si ho relacionem amb les grans inversions 

que s’han fet. A més a més cal considerar que el ciutadà, tot i que segurament en pitjors 

condicions, ja gaudia abans de les reformes d’aquests mercats. Així doncs no les hem 

tingut en compte.  

Pel seu poc impacte tampoc hem tingut en compte les expropiacions, 

adquisicions, reformes a les casernes de la Guàrdia Urbana, dipòsits d’aigua, centres de 

neteja subterranis...  

També ens trobem amb la construcció de aparcaments subterranis que tot i que 

el ciutadà no paga el servei total quan estaciona si que en paga una part i no hi ha cap 

diferencia significativa amb els aparcaments privats. Així doncs la construcció 

d’aquests aparcaments considerem que el ciutadà no les percebrà amb un gran impacte 

en comparació al seu cost.  

Finalment descartem algunes inversions que el ciutadà percebrà que es fan pel 

turisme i no pas per la gent dels barris. Un exemple podrien ser inversions a les 

Rambles, els arranjaments del Centre Cultural del Born... 

Taula 13: Inversió per barris (primer versió) 
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Tots els casos que hem descartat són inversions que considerem grans en relació 

a l’impacte directe que tenen sobre el ciutadà i a curt termini. Tot i així moltes 

d’aquestes podrien valorar-se amb altres criteris i és per això que hem especificat tots 

els tipus d’inversions descartats i a més a més al annex 2 d’inversions es pot consultar el 

miler i escaig d’inversions.  

A continuació la taula creuada de barris i les tres variables explicades després 

d’aplicar els canvis exposats anteriorment.  

 Barri INV2 INV+2 INV++2 

el Raval   36,52% 57,38% 80,61% 

el Barri Gòtic   134,93% 129,87% 113,59% 

la Barceloneta   77,73% 87,73% 94,42% 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   134,15% 129,30% 113,33% 

el Fort Pienc   219,01% 172,31% 132,90% 

la Sagrada Família   102,63% 86,57% 93,89% 

la Dreta de l'Eixample   179,22% 143,00% 119,56% 

l'Antiga Esquerra de l'Eixample   67,03% 60,34% 81,96% 

la Nova Esquerra de l'Eixample   10,43% 18,64% 62,99% 

Sant Antoni   55,51% 51,86% 78,10% 

el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   182,36% 156,20% 125,57% 

la Marina de Port  + La Marina del Prat Vermell 54,67% 62,13% 82,77% 

la Font de la Guatlla   35,12% 47,73% 76,22% 

Hostafrancs   21,99% 38,05% 71,82% 

la Bordeta   165,02% 143,43% 119,76% 

Sants - Badal   46,59% 56,18% 80,06% 

Sants   357,06% 284,91% 184,12% 

les Corts   27,04% 35,84% 70,81% 

la Maternitat i Sant Ramon   41,74% 46,66% 75,73% 

Pedralbes   5,98% 20,32% 63,75% 

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   72,44% 101,59% 100,72% 

Sarrià   61,52% 93,54% 97,06% 

les Tres Torres   14,01% 58,54% 81,14% 

Sant Gervasi - la Bonanova   178,83% 179,97% 136,38% 

Sant Gervasi - Galvany   96,73% 119,49% 108,87% 

el Putxet i el Farró   0,00% 48,22% 76,44% 

Vallcarca i els Penitents   146,44% 137,25% 116,95% 

el Coll   39,49% 58,47% 81,10% 

la Salut   6,58% 34,22% 70,07% 

la Vila de Gràcia   65,97% 77,97% 89,98% 

el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   80,03% 88,33% 94,69% 

el Baix Guinardó   9,66% 25,48% 66,10% 

Can Baró   162,22% 137,88% 117,23% 

el Guinardó   99,65% 91,78% 96,26% 

la Font d'en Fargues   186,47% 155,75% 125,36% 

el Carmel (50% la Clota) 84,88% 80,90% 91,31% 
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la Teixonera   35,96% 44,86% 74,92% 

Sant Genís dels Agudells   379,13% 297,68% 189,93% 

Montbau   287,06% 229,85% 159,07% 

la Vall d'Hebron   111,54% 100,54% 100,25% 

Horta (50% La Clota) 285,57% 228,76% 158,58% 

Vilapicina i la Torre Llobeta   70,11% 80,97% 91,34% 

Porta   5,26% 33,19% 69,61% 

el Turó de la Peira + Can Peguera 3,75% 32,08% 69,10% 

la Guineueta   186,80% 166,94% 130,45% 

Canyelles   362,62% 296,47% 189,38% 

les Roquetes   123,21% 120,09% 109,14% 

Verdun   143,94% 135,36% 116,09% 

la Prosperitat   10,10% 36,76% 71,23% 

la Trinitat Nova   551,21% 435,40% 252,59% 

Barcelona Nord(Vallbona,C.Meridiana,T.Baró) 220,74% 191,94% 141,83% 

la Trinitat Vella   98,75% 109,52% 104,33% 

el Bon Pastor  + Baró de Viver 165,38% 158,60% 126,66% 

Sant Andreu   90,26% 103,26% 101,48% 

la Sagrera   28,38% 57,67% 80,74% 

el Congrés i els Indians   89,93% 103,02% 101,37% 

Navas   86,69% 100,63% 100,29% 

el Camp de l'Arpa del Clot   67,51% 80,50% 91,13% 

el Clot   197,24% 176,08% 134,61% 

el Parc i la Llacuna del Poblenou   357,23% 293,94% 188,23% 

la Vila Olímpica del Poblenou   86,41% 94,42% 97,46% 

el Poblenou   126,85% 124,22% 111,02% 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   1,40% 31,80% 68,97% 

el Besòs i el Maresme   27,34% 50,90% 77,66% 

Provençals del Poblenou   70,90% 83,00% 92,27% 

Sant Martí de Provençals   66,27% 79,59% 90,71% 

la Verneda i la Pau   32,58% 54,77% 79,42% 

 

3.4 ORIGEN DE LA POBLACIÓ [15] 

El Departament d’Estadística del Ajuntament de Barcelona ens facilita l’origen 

dels ciutadans que viuen a cada barri de Barcelona. Podem obtenir el número de 

ciutadans nascuts a cadascuna de les CCAA d’Espanya i també en cas de ser estrangers 

el país on van néixer. Després de treballar les dades decidim construir 5 grups diferents 

de població:  

-Nascuts a Catalunya: són totes aquelles persones nascudes a Catalunya. Es fa una 

diferenciació entre ciutadans nascuts a Catalunya ja que la federació que ha estat 

governant l’Ajuntament de Barcelona els últims 4 anys és nacionalista catalana i per 

tant podem preveure que seran més propensos aquesta formació les persones nascudes a 

Taula 14: inversió per barris(segona versió) 
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Catalunya. Podríem haver afegit en aquest grup les persones nascudes a les Illes Balears 

i fins i tot les nascudes al País Valencià degut a la semblança cultural. En tot cas 

finalment no els vam afegir. Aquesta variable l’anomenarem OC, 

-Nascuts a la resta de l’Estat Espanyol: són totes aquelles persones nascudes a l’Estat 

Espanyol però fora de Catalunya. Aquesta variable l’anomenarem ORE.  

-Nascuts fora de l’Estat Espanyol: són totes aquelles persones nascudes fora l’Estat 

Espanyol. Aquesta variable l’anomenarem OFE.  En aquest grup es barregen estrangers 

amb característiques molt diferents així que vam decidir classificar-los en originaris de 

països desenvolupats(Occident) i països no desenvolupats.  

-Nascuts fora de l’Estat Espanyol però a països desenvolupats: són totes aquelles 

persones nascudes fora l’Estat Espanyol però nascuts algun país Europeu, Estats Units 

d’Amèrica, Japó, o Oceania. Haguéssim volgut afegir Canadà però es trobava al grup 

d’Altres Països Americans. Aquesta variable l’anomenarem ORUE.  

-Nascuts fora de l’Estat Espanyol però no a països desenvolupats: són totes aquelles 

persones nascudes fora de l’Estat Espanyol però que no han nascut a Europa, Estats 

Units d’Amèrica, Japó ni Oceania. Aquesta variable l’anomenarem OFUE.  

A continuació la taula creuada de barris i les variables anteriorment explicades. 

El percentatge de ciutadans nascuts a Catalunya l’obtindríem sumant ORE+OFE i 

restant el valor obtingut a 100.  

 Barri  ORE OFE OFUE ORUE 

el Raval   11,58% 56,73% 44,19% 12,54% 

el Barri Gòtic   14,12% 48,91% 22,29% 26,62% 

la Barceloneta   14,96% 36,20% 16,62% 19,58% 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   15,06% 45,81% 20,87% 24,94% 

el Fort Pienc   17,01% 24,76% 13,63% 11,14% 

la Sagrada Família   16,81% 23,79% 14,38% 9,41% 

la Dreta de l'Eixample   13,74% 24,38% 9,74% 14,64% 

l'Antiga Esquerra de l'Eixample   14,29% 25,38% 12,38% 13,00% 

la Nova Esquerra de l'Eixample   16,10% 22,89% 13,52% 9,37% 

Sant Antoni   15,81% 26,10% 15,64% 10,46% 

el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   21,93% 18,82% 13,03% 5,80% 

la Marina de Port  + La Marina del Prat 

Vermell 

15,22% 37,25% 28,73% 8,52% 

la Font de la Guatlla   21,16% 24,52% 13,95% 10,57% 

Hostafrancs   16,87% 27,28% 18,18% 9,09% 

la Bordeta   20,00% 18,09% 12,69% 5,39% 

Sants - Badal   20,52% 22,75% 17,01% 5,74% 

Sants   16,10% 22,31% 14,77% 7,54% 

les Corts   17,26% 14,88% 8,12% 6,76% 

la Maternitat i Sant Ramon   21,05% 15,65% 9,88% 5,77% 
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Pedralbes   14,10% 20,35% 6,51% 13,84% 

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   11,55% 17,16% 3,49% 13,67% 

Sarrià   10,66% 15,66% 4,31% 11,35% 

les Tres Torres   11,61% 13,72% 4,16% 9,56% 

Sant Gervasi - la Bonanova   11,33% 14,76% 6,80% 7,95% 

Sant Gervasi - Galvany   11,43% 15,94% 6,80% 9,14% 

el Putxet i el Farró   11,58% 17,88% 7,78% 10,10% 

Vallcarca i els Penitents   16,66% 17,67% 8,51% 9,16% 

el Coll   19,94% 19,00% 10,16% 8,84% 

la Salut   15,75% 16,55% 7,67% 8,88% 

la Vila de Gràcia   14,30% 23,66% 10,07% 13,59% 

el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   15,49% 17,08% 8,69% 8,39% 

el Baix Guinardó   17,92% 19,39% 11,66% 7,72% 

Can Baró   19,50% 9,12% 5,28% 3,83% 

el Guinardó   30,35% 17,93% 11,50% 6,43% 

la Font d'en Fargues   28,20% 18,28% 9,67% 8,61% 

el Carmel (50% la Clota) 18,54% 18,54% 13,21% 5,33% 

la Teixonera   26,89% 18,03% 12,39% 5,64% 

Sant Genís dels Agudells   22,75% 15,55% 10,92% 4,63% 

Montbau   27,90% 13,94% 10,41% 3,54% 

la Vall d'Hebron   23,01% 13,98% 8,07% 5,91% 

Horta (50% La Clota) 21,62% 17,23% 11,54% 5,68% 

Vilapicina i la Torre Llobeta   21,52% 27,89% 20,29% 7,60% 

Porta   28,44% 11,76% 8,84% 2,93% 

el Turó de la Peira + Can Peguera 23,64% 18,62% 15,25% 3,37% 

la Guineueta   32,68% 7,27% 4,66% 2,61% 

Canyelles   25,24% 25,54% 16,39% 9,15% 

les Roquetes   27,20% 22,87% 18,22% 4,65% 

Verdun   30,35% 19,20% 15,30% 3,90% 

la Prosperitat   20,08% 24,44% 19,42% 5,03% 

la Trinitat Nova   22,94% 32,88% 24,61% 8,27% 

Barcelona Nord 27,07% 20,19% 17,71% 2,48% 

la Trinitat Vella   17,47% 17,78% 15,53% 2,25% 

el Bon Pastor  + Baró de Viver 20,29% 36,84% 27,28% 9,56% 

Sant Andreu   21,46% 11,17% 7,79% 3,39% 

la Sagrera   23,45% 19,23% 13,98% 5,25% 

el Congrés i els Indians   18,07% 18,90% 12,44% 6,46% 

Navas   19,22% 19,60% 13,69% 5,91% 

el Camp de l'Arpa del Clot   17,23% 21,63% 14,04% 7,59% 

el Clot   19,29% 18,64% 11,64% 7,00% 

el Parc i la Llacuna del Poblenou   19,61% 25,18% 12,23% 12,95% 

la Vila Olímpica del Poblenou   16,18% 21,65% 5,33% 16,32% 

el Poblenou   13,96% 20,91% 9,65% 11,26% 

Diagonal Mar i el Front Marítim del 

Poblenou   

16,94% 20,64% 6,76% 13,88% 

el Besòs i el Maresme   21,17% 29,96% 24,63% 5,33% 
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Provençals del Poblenou   20,12% 17,36% 10,41% 6,95% 

Sant Martí de Provençals   24,95% 15,26% 10,39% 4,87% 

la Verneda i la Pau   29,98% 14,92% 10,84% 4,08% 

 

Volem destacar que també podríem haver utilitzat les dades de nacionalitat de la 

població, però eren molt més detalles les utilitzades. A més a més un ciutadà pot tenir 

més d’una nacionalitat, o estrangers que porten molts anys al país poden obtenir la 

nacionalitat espanyola. D’aquesta manera aconseguim obtenir 4 grups amb 

comportaments electorals diferents com després comprovarem.  

3.5 NIVELL ECONÒMIC DE LES FAMÍLIES [14] 

El Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona ens facilita la Renda 

Familiar Disponible a cada barri de la ciutat Barcelona respecte la mitjana de la ciutat. 

Així doncs la mitjana a Barcelona seria 100% i a partir d’aquí obtenen els valors de 

cada barri. Tot i que les dades es poden obtenir directament hem hagut de realitzar 

alguns càlculs a tots aquells barris que vam fer modificacions. Disposàvem dels 

percentatges i vam optar per trobar una nova Renda Familiar Disponible pels barris que 

vam alterar. Per fer-ho vam ser coherents en tot moment al pes de població de cada 

barri.  A continuació la taula creuada de barris i Renda Familiar Disponible. Aquesta 

variable l’anomenarem RFD.  

Barri                                                                                        Renda Familiar Disponible  

el Raval   60,30% 

el Barri Gòtic   103,60% 

la Barceloneta   82,10% 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   91,20% 

el Fort Pienc   99,00% 

la Sagrada Família   97,50% 

la Dreta de l'Eixample   165,70% 

l'Antiga Esquerra de l'Eixample   125,10% 

la Nova Esquerra de l'Eixample   108,60% 

Sant Antoni   102,50% 

el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   70,48% 

la Marina de Port  + La Marina del Prat Vermell 71,00% 

la Font de la Guatlla   77,80% 

Hostafrancs   77,20% 

la Bordeta   71,40% 

Sants - Badal   76,60% 

Sants   82,60% 

les Corts   124,80% 

la Maternitat i Sant Ramon   118,70% 

Pedralbes   243,90% 

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   177,80% 

Taula 15: Variables d’origen per barris 
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Sarrià   196,10% 

les Tres Torres   224,00% 

Sant Gervasi - la Bonanova   189,60% 

Sant Gervasi - Galvany   195,60% 

el Putxet i el Farró   142,20% 

Vallcarca i els Penitents   103,90% 

el Coll   83,10% 

la Salut   113,50% 

la Vila de Gràcia   109,50% 

el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   101,00% 

el Baix Guinardó   86,40% 

Can Baró   108,60% 

el Guinardó   54,64% 

la Font d'en Fargues   69,00% 

el Carmel (50% la Clota) 83,60% 

la Teixonera   74,80% 

Sant Genís dels Agudells   71,50% 

Montbau   87,70% 

la Vall d'Hebron   83,12% 

Horta (50% La Clota) 74,20% 

Vilapicina i la Torre Llobeta   51,79% 

Porta   54,50% 

el Turó de la Peira + Can Peguera 71,10% 

la Guineueta   57,00% 

Canyelles   50,40% 

les Roquetes   55,60% 

Verdun   56,30% 

la Prosperitat   38,50% 

la Trinitat Nova   43,29% 

Barcelona Nord(Vallbona,C.Meridiana,T.Baró) 61,30% 

la Trinitat Vella   70,21% 

el Bon Pastor  + Baró de Viver 53,50% 

Sant Andreu   79,30% 

la Sagrera   74,30% 

el Congrés i els Indians   73,70% 

Navas   75,40% 

el Camp de l'Arpa del Clot   76,50% 

el Clot   76,90% 

el Parc i la Llacuna del Poblenou   93,70% 

la Vila Olímpica del Poblenou   151,60% 

el Poblenou   89,60% 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   150,10% 

el Besòs i el Maresme   53,00% 

Provençals del Poblenou   76,10% 

Sant Martí de Provençals   66,20% 

la Verneda i la Pau   56,10% 

Taula 16: Renda familiar disponible(RFD) per barris 
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3.6 NIVELL ACADÈMIC [13] 

El Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona ens facilita el nivell 

d’estudis dels ciutadans de cada barri, així ens indica en valors absoluts quantes 

persones tenen el certificat d’escolaritat, graduat escolar, batxillerat superior i estudis 

universitaris.   

La variable que hem obtingut es només tenint en compte les persones amb 

estudis universitaris. Així doncs hem calculat el percentatge de persones de cada barri 

que tenen estudis superior(estudis universitaris). Aquesta variable l’anomenarem 

PESUP. A continuació la taula creuada entre barris i percentatge de persones amb 

estudis superiors  

 Barri  PESUP 

el Raval   21,14% 

el Barri Gòtic   36,38% 

la Barceloneta   23,21% 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   36,41% 

el Fort Pienc   35,21% 

la Sagrada Família   32,89% 

la Dreta de l'Eixample   48,32% 

l'Antiga Esquerra de l'Eixample   44,24% 

la Nova Esquerra de l'Eixample   38,08% 

Sant Antoni   32,38% 

el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   12,23% 

la Marina de Port  + La Marina del Prat Vermell 22,57% 

la Font de la Guatlla   26,43% 

Hostafrancs   25,59% 

la Bordeta   19,75% 

Sants - Badal   21,84% 

Sants   28,30% 

les Corts   38,91% 

la Maternitat i Sant Ramon   34,79% 

Pedralbes   49,50% 

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   41,31% 

Sarrià   49,46% 

les Tres Torres   51,20% 

Sant Gervasi - la Bonanova   47,45% 

Sant Gervasi - Galvany   49,55% 

el Putxet i el Farró   47,32% 

Vallcarca i els Penitents   37,77% 

el Coll   28,02% 

la Salut   37,62% 

la Vila de Gràcia   41,72% 

el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   37,33% 

el Baix Guinardó   26,26% 
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Can Baró   28,61% 

el Guinardó   10,59% 

la Font d'en Fargues   13,64% 

el Carmel (50% la Clota) 28,33% 

la Teixonera   16,86% 

Sant Genís dels Agudells   21,73% 

Montbau   26,61% 

la Vall d'Hebron   20,08% 

Horta (50% La Clota) 23,20% 

Vilapicina i la Torre Llobeta   10,97% 

Porta   15,27% 

el Turó de la Peira + Can Peguera 19,40% 

la Guineueta   9,72% 

Canyelles   7,10% 

les Roquetes   9,03% 

Verdun   9,63% 

la Prosperitat   6,10% 

la Trinitat Nova   5,99% 

Barcelona Nord(Vallbona,C.Meridiana,T.Baró) 14,22% 

la Trinitat Vella   10,50% 

el Bon Pastor  + Baró de Viver 8,10% 

Sant Andreu   21,73% 

la Sagrera   20,35% 

el Congrés i els Indians   21,97% 

Navas   22,40% 

el Camp de l'Arpa del Clot   26,30% 

el Clot   23,38% 

el Parc i la Llacuna del Poblenou   31,36% 

la Vila Olímpica del Poblenou   52,68% 

el Poblenou   29,33% 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   39,68% 

el Besòs i el Maresme   9,12% 

Provençals del Poblenou   20,88% 

Sant Martí de Provençals   16,23% 

la Verneda i la Pau   11,07% 

 

3.7 CORRELACIONS ENTRE VARIABLES I PARTITS   

 Mitjançant el programa R-Studio podem trobar una matriu de correlacions de 

totes les variables que hem trobat. Això ens facilitarà molt la feina a l’hora de buscar 

relacions entre variables. Així a les següents taules es marca de color vermell les 

relacions poc fiables(entre -0,4 i 0,4), verd clar les relacions a valorar(entre -0,7 i -0,4 i 

entre 0,4 i 0,7) i verd fosc les relacions fiables(entre -0,7 i -1 .i entre 0,7 i 1)   

Taula 17: Percentatge de població amb estudis superiors per barris 
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3.7.1 Correlacions entre els partits amb representació al consistori i 

les variables bàsiques  

 A continuació presentem les relacions entre els resultats electorals dels partits 

amb representació al consistori l’any 2011 i les variables de “renda familiar 

disponible(RFD)” , nivell acadèmic (població amb estudis superiors, PESUP), població 

nascuda a Catalunya(OC) i població nascuda a la resta de l’Estat Espanyol (ORE).  

2011 Participació CiU PSC-CP PP ICV-EUiA 

RFD 0,688 0,869 -0,798 0,204 -0,483 

PESUP 0,699 0,865 -0,864 -0,128 -0,202 

OC 0,745 0,602 -0,497 0,090 -0,446 

ORE -0,359 -0,697 0,683 0,282 0,051 

 

2011 ERC-AM Altres Blanc Nul 

RFD -0,192 -0,531 -0,539 -0,565 

PESUP 0,120 -0,240 -0,368 -0,417 

OC -0,054 -0,492 -0,093 -0,355 

ORE -0,167 0,046 0,415 0,241 

  

A continuació presentem les relacions entre resultats electorals dels partits amb 

representació al consistori l’any 2015 i les variables de “renda familiar 

disponible(RFD)” , nivell acadèmic (població amb estudis superiors, PESUP), població 

nascuda a Catalunya(OC) i població nascuda a la resta de l’Estat Espanyol (ORE). 

2015 Participació BeComú CiU C's ERC-AM PSC-CP 

RFD 0,540 -0,839 0,862 0,433 -0,154 -0,730 

PESUP 0,580 -0,772 0,867 0,107 0,148 -0,838 

OC 0,580 0,544 -0,689 0,087 0,098 0,477 

ORE 0,540 -0,719 0,632 0,347 -0,170 0,651 

 

2015 PP CUP Altres Blanc Nul 

RFD 0,345 0,003 -0,658 -0,040 -0,600 

PESUP 0,058 0,297 -0,729 -0,022 -0,598 

OC 0,163 0,027 0,441 0,073 -0,458 

ORE 0,154 -0,309 -0,519 0,277 0,527 
 

 

*En aquest capítol ens limitem tant sols a presentar la informació més endavant l’analitzem.  

3.7.2 Correlacions entre els resultats del partit de govern(2011-2015) i 

les variables.  

A continuació presentem les relacions entre les variables dels resultats electorals 

del partit de govern (2011-2015) i les variables sociològiques i de inversió.   

Taules 18-19: Relacions entre partits i variables l’any 2011 

Taules 20-21: Relacions entre partits i variables l’any 2015 
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Taula 22: Relacions entre variables i resultats electorals de CiU 
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Figura 14-15-16-17: Gràfics de dispersió entre variables(indicades als gràfics) 

Figura 18-19: Gràfics de dispersió entre variables per grups(indicades als gràfics) 

3.8  FORMACIÓ  GRUPS DE BARRIS PER COMPORTAMENT  

Als propers capítols comprovarem que la inversió no té una relació clara amb els 

resultats electorals del partit de govern. També veurem que les variables que més 

relació tenen amb els resultats són la RFD (renda familiar disponible) i PESUP 

(percentatge de població amb estudis superiors). Així doncs en previsió que el model a 

més a més de la inversió haurà d’incloure altres variables decidim fer grups de barris 

per si d’aquesta manera podem millorar el model que busquem.  

Per crear aquests grups ho farem mitjançant el comportament que tenen en les variables 

més relacionades, les anteriorment citades, RFD i PESUP. A continuació podem 

observar els gràfics que relacionen aquestes variables i els resultats electorals.  

 

Ja en aquests gràfics podem observar que hi ha dos grups bastant clars de barris 

en tots els gràfics i després alguns d’ells que no tenen un comportament generalitzat. 

Als propers gràfics es pot apreciar amb més claredat.  
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Figura 20-21: Gràfics de dispersió entre variables per grups(indicades als gràfics) 

 

Després d’observar aquests gràfics i abans de treure’n conclusions observem que 

hi ha una forta relació també entre totes dues variables, i formant dos grups molt clars 

amb algunes excepcions.  

  

Un cop fet aquests exercici d’observació i saber que les variables PESUP i RFD estan 

fortament lligades si les categoritzem en dos grups podem veure que en termes generals 

on hi ha més percentatge de població amb estudis superiors també hi ha més RDF(renda 

familiar disponible). Així doncs fer grups ens serà molt fàcil del que podíem esperar ja 

que les dues variables tot i les particulars excepcions actuen de manera molt similar.  

Algunes de les conclusions que hem tret a l’apartat 3.7.2 es tornen a posar en 

evidència en la taula de correlacions de variables i queden confirmades algunes 

hipòtesis.  

Figura 22: Gràfic de dispersió entre variables per grups(indicades als gràfics) 
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Ara procedirem a la formació dels grups amb una prèvia classificació per 

variables de major a menor.  

RFD  PESUP 

GRUP 1  GRUP 1 

Pedralbes    la Vila Olímpica del Poblenou   

les Tres Torres    les Tres Torres   

Sarrià    Sant Gervasi - Galvany   

Sant Gervasi - Galvany    Pedralbes   

Sant Gervasi - la Bonanova    Sarrià   

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   * la Dreta de l'Eixample   

la Dreta de l'Eixample    Sant Gervasi - la Bonanova   

la Vila Olímpica del Poblenou    el Putxet i el Farró   

Diagonal Mar i el Front Marítim del 

Poblenou   

* l'Antiga Esquerra de l'Eixample   

el Putxet i el Farró   * la Vila de Gràcia   

  Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   

GRUP 2  Diagonal Mar i el Front Marítim del 

Poblenou   

l'Antiga Esquerra de l'Eixample     

les Corts    GRUP 2 

la Maternitat i Sant Ramon    les Corts   

la Salut    la Nova Esquerra de l'Eixample   

la Vila de Gràcia    Vallcarca i els Penitents   

la Nova Esquerra de l'Eixample    la Salut   

Can Baró    el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   

Vallcarca i els Penitents    Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   

el Barri Gòtic    el Barri Gòtic   

Sant Antoni    el Fort Pienc   

el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova    la Maternitat i Sant Ramon   

el Fort Pienc    la Sagrada Família   

la Sagrada Família    Sant Antoni   

el Parc i la Llacuna del Poblenou    el Parc i la Llacuna del Poblenou   

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera    el Poblenou   

el Poblenou    Can Baró   

Montbau    el Carmel (50% la Clota) 

el Baix Guinardó    Sants   

el Carmel (50% la Clota)  el Coll   

la Vall d'Hebron    Montbau   

el Coll    la Font de la Guatlla   

Sants    el Camp de l'Arpa del Clot   

la Barceloneta    el Baix Guinardó   

Sant Andreu    Hostafrancs   

la Font de la Guatlla    el Clot   

Hostafrancs    la Barceloneta   
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el Clot    Horta (50% La Clota) 

Sants - Badal    la Marina de Port  + La Marina del 

Prat Vermell 

el Camp de l'Arpa del Clot    Navas   

Provençals del Poblenou    el Congrés i els Indians   

Navas    Sants - Badal   

la Teixonera    Sant Genís dels Agudells   

la Sagrera    Sant Andreu   

Horta (50% La Clota)  el Raval   

el Congrés i els Indians    Provençals del Poblenou   

Sant Genís dels Agudells    la Sagrera   

la Bordeta    la Vall d'Hebron   

el Turó de la Peira + Can Peguera  la Bordeta   

la Marina de Port  + La Marina del 

Prat Vermell 

 el Turó de la Peira + Can Peguera 

el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)    la Teixonera   

la Trinitat Vella    Sant Martí de Provençals   

la Font d'en Fargues    Porta   

Sant Martí de Provençals    Barcelona 

Nord(Vallbona,C.Meridiana,T.Baró) 

Barcelona Nord  la Font d'en Fargues   

el Raval   * el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   

la Guineueta    la Verneda i la Pau   

Verdun    Vilapicina i la Torre Llobeta   

la Verneda i la Pau    el Guinardó   

les Roquetes    la Trinitat Vella   

el Guinardó    la Guineueta   

Porta    Verdun   

el Bon Pastor  + Baró de Viver  el Besòs i el Maresme   

el Besòs i el Maresme    les Roquetes   

Vilapicina i la Torre Llobeta    el Bon Pastor  + Baró de Viver 

Canyelles    Canyelles   

la Trinitat Nova    la Prosperitat   

la Prosperitat    la Trinitat Nova   

 

Els barris que estan emmarcats els tractarem com excepcions. En el cas dels 

barris del districte de Ciutat Vella ho farem per la forta presència d’immigració i de 

turisme que provoca un comportament prou diferent a la gran majoria de barris de 

Barcelona. En el cas de Diagonal Mar i el Front Marítim  i la Vila Olímpica ho fem ja 

que són barris que es comporten molt diferent als del seu entorn. Disposen d’una RFD 

superior i un percentatge de ciutadans amb estudis superiors també major. A més a més 

al gràfic que relaciona RFD i PESUP hi ha dos punts que actuen clarament diferent a la 

resta i són precisament aquest dos barris. Es podrien considerar barris amb un 

percentatge de població amb estudis superiors per sobre la mitjana respecte al nivell de 

Taula 23: formació dels grups en funció de la RFD i PESUP 
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RFD. Finalment també considerem excepcions els barris de Vallvidrera el Tibidabo i les 

Planes per les fortes diferències tant en RFD com en resultats electorals dins al mateix 

barri. Al barri d’El Putxet el considerem excepció ja que en té un comportament 

diferent en algunes variables respecte als barris del seu entorn. Finalment presentem els 

dos grups de barris marcant les excepcions:    

GRUP A   GRUP B 

les Tres Torres    Sants   

Sarrià    la Barceloneta   

Sant Gervasi - Galvany    Sant Andreu   

Sant Gervasi - la Bonanova    la Font de la Guatlla   

Pedralbes    Hostafrancs   

la Dreta de l'Eixample    el Clot   

la Vila Olímpica del Poblenou     Sants - Badal   

el Putxet i el Farró   el Camp de l'Arpa del Clot   

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   Provençals del Poblenou   

Diagonal Mar i el Front Marítim del 

Poblenou   

Navas   

 la Teixonera   

GRUP B la Sagrera   

el Barri Gòtic   Horta (50% La Clota) 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   el Congrés i els Indians   

el Raval   Sant Genís dels Agudells   

l'Antiga Esquerra de l'Eixample    la Bordeta   

la Vila de Gràcia    el Turó de la Peira + Can Peguera 

les Corts    la Marina de Port  + La Marina del 

Prat Vermell 

la Maternitat i Sant Ramon    el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc (1)   

la Salut    la Trinitat Vella   

la Nova Esquerra de l'Eixample    la Font d'en Fargues   

Can Baró    Sant Martí de Provençals   

Vallcarca i els Penitents    Barcelona 

Nord(Vallbona,C.Meridiana,T.Baró) 

Sant Antoni    la Guineueta   

el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova    Verdun   

el Fort Pienc    la Verneda i la Pau   

la Sagrada Família    les Roquetes   

el Parc i la Llacuna del Poblenou    el Guinardó   

el Poblenou    Porta   

Montbau    el Bon Pastor  + Baró de Viver 

el Baix Guinardó    el Besòs i el Maresme   

el Carmel (50% la Clota)  Vilapicina i la Torre Llobeta   

la Vall d'Hebron    Canyelles   

el Coll    la Trinitat Nova   
 

 la Prosperitat   

 

Taula 24: Grups de barris en funció del seu comportament 
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4. RELACIÓ ENTRE LA INVERSIÓ I 

ELS RESULTATS ELECTORALS 

 

 

4.1  INTRODUCCIÓ  

Un del objectius principals d’aquest treball era observar com la inversió afecta 

als resultats electorals. Després dels anàlisis previs que hem fet ja hem vist que la 

inversió no té una especial relació amb els resultats obtinguts pel partit de govern 

(2011-2015). A continuació explicarem detalladament com hem intentat trobar una 

relació mitjançant un model probabilístic i també involucrant algunes de les variables 

també explicades anteriorment. Per fer-ho hem utilitzat el programa estadístic R-Studio 

que ens ha fet molt més lleuger l’anàlisi de les conclusions. Un cop obtinguem els 

resultats els relacionarem amb la teoria analitzada al capítol 1 i en destacarem els 

motius de la coherència o no dels resultats  

4.2 INVERSIÓ I LES VARIABLES DELS RESULTATS 

ELECTORALS  

A continuació analitzarem les relacions entre la inversió i les diferents variables 

dels resultats electorals. En el cas de la inversió utilitzarem la variable que hem 

anomenat INV ja que les variables INV+ o INV++ donen resultats gaire bé exactes ja 

que parteixen de la variable INV amb les variacions explicades al capítol anterior. Ho 

farem amb les dues variables INV trobades, amb les inversions que hem anomenat 

“inversions 1” i les que hem anomenat “inversions 2”. En el cas de les variables dels 

resultats electorals utilitzarem VCiU2015(resultats electorals de CiU al 2015), 

V%CiU(variació absoluta del vot de CiU durant el període 2011-2015), 

VVCiU(variació relativa dels vots de CiU durant el període 2011-2015).  
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4.2.1  Inversions 1 

A la taula de l’apartat 3.7.2 podem observar que la relació entre les variables 

d’inversió i les tres variables escollides de resultats electorals en cap cas superen el 25% 

de relació a diferencia d’altres variables com la RDF o PESUP que tenen fortes 

relacions amb els resultats electorals. Aquesta taula ens comença a mostrar que la 

relació entre inversió i resultats electorals no explicarà massa la intenció de votar un 

partit o un altre. A continuació mostrem alguns gràfics de dispersió que demostraran 

que no hi ha una tendència clara que pogués explicar el vot mitjançant la inversió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23-24-25: Gràfics de dispersió entre inversió i resultats electorals 
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En tots tres gràfics observem que les relacions entre inversió i les variables dels 

resultats electorals són molt baixes. A més a més si prenguéssim la recta de regressió 

com a vàlida podem observar que en tots tres casos són descendents. Això ens indicaria 

en que a major percentatge d’inversió el descens relatiu com absolut del vot de CiU es 

major i en l’últim gràfic que el percentatge de vot a CiU es menor. En tots tres casos ens 

indicaria per tant que a major inversió menys vot i més caiguda.  

Tot i que no donem aquesta relació com a vàlida a causa de la forta dispersió 

dels punts podem intuir que això es dóna a causa d’altres variables. En aquesta 

legislatura els barris que han tingut un percentatge més alt d’inversió en la majoria dels 

casos han sigut barris amb una RFD sota la mitjana i també un PESUP per sota la 

mitjana. D’aquesta manera si coneixem la forta relació entre el vot de CiU i aquestes 

dues variables podem justificar el fet anterior mitjançant aquestes variables. A 

continuació els gràfics que relacionen el vot de CiU a l’any 2015 i les variables de RFD 

i PESUP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taula de l’apartat 3.7.2 ens mostrava també una forta relació com ha passat al 

gràfic de dispersió de punts.  

Figura 26-27: Gràfics de dispersió entre RDF i PESUP amb resultats electorals 
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4.2.2  Inversions 2 

A continuació farem el mateix exercici que a l’apartat anterior però amb la 

variable d’inversió 2, després d’aplicar els canvis exposats al capítol anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els tres casos són gaire bé idèntics que al cas de les inversions 1. Així doncs 

no hi hauria cap diferència significativa entre les inversions 1 i inversions 2.  

Figura 28-29-30: Gràfics de dispersió entre inversió i resultats electorals 
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4.2.3 Relació d’altres partits amb les diferents variables 

Fins ara hem analitzat les relacions del partit de govern durant la legislatura 

2011-2015 que va ser CiU. Com hem vist els seus resultats tenen una forta relació amb 

la RFD i el PESUP. D’aquestes relacions podem intuir que el vot de CiU va fortament 

lligat aquestes variables i poc lligar a les inversions fetes.  

Després de l’anterior anàlisi també volem veure analitzar les relacions dels 

partits de l’oposició amb les variables socioeconòmiques. A les taules de l’apartat 2.7.1 

podem veure la relació dels resultats de cada partit i les variables socioeconòmiques.  

Observant aquestes dues taules, tant a l’any 2011 com a l’any 2015 obtenim 

resultats similars. Observem que el vot del PSC al 2011 i també al 2015 està fortament 

lligat a la RFD i el PESUP, també està lligat al origen però en menor percentatge. 

Observem però que les relacions són totes oposades a CiU; on el PSC té més presència 

CiU en té menys. De manera planera podríem dir que l’any 2011 el PSC va actuar de 

manera inversament proporcional a CiU o a l’inrevés.  

Podem observar que ICV l’any 2011 també actua de manera similar al PSC en 

les variables RFD i en la variable OC(percentatge de població nascuda a Catalunya) tot 

i que en menor mesura que el PSC. En les altres variables no té els resultats relacionats.  

Observem que el PP no té els seus resultats del 2011 lligats especialment a cap 

variable. La variable que més explicaria el vot és el percentatge de persones nascudes a 

la resta de l’estat, en tot cas no es significatiu. Observant en detall els resultats del PP 

als diferents barris ens n’adonem que és un partit d’extrems, obté els percentatges més 

alt de vot als barris més benestants i als barris més castigats econòmicament. Al 2015 

observem que augmenta el percentatge de vot lligat a la RFD i disminueix el 

percentatge de vot lligat a la població nascuda fora de Catalunya. Això es pot justificar 

per la caiguda del vot als barris més humils de la ciutat possiblement a causa de les 

polítiques fetes per aquests mateix partit a nivell estatal i que han castigat especialment 

a les classes mitges i baixes.  Això també justificaria que al disminuir el vot en un 

extrem la relació del vot amb la RFD augmentés.  

ERC tan l’any 2011 com el 2015 té un vot molt homogeni a tots els barris de la 

ciutat de Barcelona i això fa que no tingui una relació forta amb cap variable. També és 

cert que hi ha barris on obté millors resultats que d’altres però en cap cas hi ha una 

diferencia tan gran com la d’altres partits com el PSC, ICV o CiU.  

Un cas molt similar al d’ERC són les CUP però de manera encara més 

homogènia si observem els resultats barri per barri. El vot de les CUP no va gens lligat 

al nivell econòmic però si que gaire bé un 30% del vot va lligat al nivell d’estudis( en 

aquest cas més percentatge de població amb estudis superiors més vots) i també al 

percentatge de persones nascudes fora de Catalunya( a més persones nascudes fora de 

Catalunya més vots) .  
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Ciutadans que obté resultats molt diferents l’any 2011 i al 2015. A l’any 2011 

tenia un vot molt homogeni per molts barris de Barcelona però l’any 2015 el seu vot 

comença a estar bastant lligat al nivell econòmic. Ciutadans sembla estar-se 

transformant en el nou partit dels ciutadans a favor de la unitat d’Espanya als barris 

benestants, tot i que també obté bons percentatges a barris humils tot i que no 

incrementa amb la mateixa força.  

Per últim tenim el cas de l’agrupació de partits Barcelona en Comú. 

Mediàticament s’ha dit que la seva matriu és principalment ICV però en veure les 

relacions del vot de BeC i les variables socioeconòmiques en n’adonem que hi ha hagut 

un transvasament important de vots des de altres partits i també des de 

l’abstencionisme. Podem observar que l’any 2015 les bones condicions econòmiques o 

un nivell alt d’estudis ja no serà una causa tan important per anar a votar. Observem que 

el vot ha augmentat molt més als barris més humils que són moltes vegades els que 

tenen més percentatge de població nascuda a la resta de l’estat. Així doncs BeC ha 

despertat un elector abstencionista.  A més a més veiem que els seus resultats estan 

relacionats de forma similar al PSC al 2011. Així doncs en veure la forta caiguda del 

PSC podem sospitar que BeC ha absorbit part del votant històric del PSC. 

Per justificar les suposicions anterior fem alguns càlculs que expliquem a 

continuació. En primer lloc sumem els resultats del PSC i ICV l’any 2011 i els resultat 

de BeC i PSC l’any 2015. Posteriorment calculem la variació de vots nuls i blancs en el 

període 2011-2015. Per acabar busquem una projecció del vot de BeC i PSC l’any 2015 

amb la suma de vot de PSC+ICV del 2011 i afegim la variació que hem calculat 

prèviament de vots blancs i nuls. A continuació construïm un gràfic de dispersió amb 

els valors obtinguts i els resultats reals i en termes absoluts i relatius.  

 

La línia de regressió ens indica que hi ha una relació molt alta tan en termes 

relatius com absoluts, del 94% i el 97%. Això ens justifica que els votants de ICV i el 

PSC de l’any 2011 al 2015 han votat a BeC i en menor mesura al PSC i que a més a 

més la gran majoria dels antics abstencionistes han votat per donar suport a BeC. 

Electoralment parlant BeC ocupa l’espai històricament ocupat pel PSC durant més de 3 

dècades. A l’annex de dades electorals podreu veure amb més detall els càlculs previs.  

Figura 31-32: Gràfics de dispersió entre les variables indicades 
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És important destacar que a les taules de l’apartat 3.7.1 no trobem les variables 

d’inversió ja que el partit que ha governat ha sigut CiU i tot i que existís una relació 

entre la inversió i algun partit (hem comprovat que no existeixi) s’hauria de buscar una 

altre justificació o justificar-ho amb l’aleatorietat ja que les inversions les decideix el 

govern.  

4.3 MODELS PELS RESULTATS ELECTORALS 

Per poder estar segurs que la inversió no té cap lligam amb els resultats 

electorals intentarem construir alguns models que relacionin els resultats electorals amb 

totes les variables i especialment la inversió. D’aquesta manera podrem veure quin 

percentatge de vot ve lligat per la inversió en cas de trobar un model fiable.   

A continuació explicarem tres models diferents i en els dos primers casos hi ha 

la variant de separar per grups els barris(explicació de la separació per grups a l’apartat 

3.8). En el primer dels models utilitzarem les inversions que hem anomenat “inversions 

1”, en el segon model les inversions que hem anomenat “inversions 2” i en el tercer 

model utilitzarem les “inversions 1” però transformarem totes les variables 

independents en variables binàries.  

4.3.1 Model 1  

En primer lloc provarem d’obtenir un model on la variable dependent siguin els 

resultats electorals. Com a resultats electorals considerarem la variable VCiU2015 i 

VVCiU. Com a variables independents considerarem totes les variables 

socioeconòmiques per poder veure quines descartem. Els resultats que obtenim per 

cadascuna de les variables dependents són:  
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En tots dos casos comprovem que la inversió juga un paper molt poc important i 

que a més a més el seu p-valor es molt elevat el que no permetria mantenir-lo dins un 

model acceptable. Traurem algunes variables independents per reduir el p-valor de la 

inversió.  

Després de provar diverses opcions ens adonem que la manera de reduir al 

màxim el p-valor de la inversió és treien totes les variables independents excepte 

PESUP i RFD en el cas de la variable dependent VVCiU i per VCiU2015 totes menys 

PESUP. A continuació els resultats.   
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Tot i reduir el p-valor de la variable inversió podem constatar que la seva 

importància és gaire bé nul.la i que a més a més no compleix els requisits per ser un 

model acceptable.  

A continuació analitzarem el mateix model però per grups de barris. Observarem 

que tot i tenir agrupats els barris per comportament els resultats tampoc permetran 

obtenir un model vàlid.   

 Estem intentant obtenir resultats amb una mostra molt petita de barris, això fa 

que la dispersió dels punts sigui gran i el model no sigui acceptable. Resultats del grup 

A.  

 

 Els resultats del grup B són els següents i tampoc ens proporcionen un model 

vàlid on la inversió sigui una variable que estigui relacionada amb el vot  
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Així doncs en aquest primer model podem concloure una vegada més que la inversió no 

està relacionada amb els resultats electorals en el cas de la ciutat de Barcelona i la 

legislatura 2011-2015 sota el govern de CiU.  

4.3.2 Model 2 

En aquest segon model procedirem de forma anàloga al primer cas, l’únic canvi 

que trobem a les dades que utilitzarem són les inversions. En aquest cas utilitzarem les 

inversions anomenades “inversions 2”. Després d’observar els resultats que hi ha a la 

part inferior ens tornem a trobar com en el cas anterior, per tal de reduir el p-valor de la 

variable INV haurem de treure altres variables.  

 

A continuació observem els resultats una vegada hem tret algunes variables.  

 

 

 

 

 



Relació entre la inversió i els resultats electorals  65 

 

 Xavier Valls i Comamala  

 Tot i que hem reduït el p-valor en ambdós casos el valor actual no es troba dins 

un interval vàlid. Així doncs tornem a observar que la variable inversió no està 

relacionada amb el vot. Adjuntem els resultats del mateix model però per grups i veiem 

que tampoc obtenim cap indici que ens pogués indicar una relació entre el vot o la 

inversió .  

 

 

 

 

 

Després d’avaluar els models 1 i 2 podem gaire bé assegurar que no existeix cap 

relació entre la inversió i els resultat electorals en la legislatura 2011-2015 a la ciutat de 

Barcelona.  

4.3.3  Model 3 

Per construir aquest model en primer lloc hem d’agafar totes les variables que 

disposem i establir dos grups de barris en cada variable per tal d’assignar-lis en funció 

del valor que correspongui a la variable independent un 0 o un 1. A continuació una 

taula que ens indica quin ha sigut el valor límit que separa tots dos grups en cada cas.  

Variable Limit separació grups 

RDF 109,50% 

ORE 20,00% 

OFUE 13,21% 

PESUP 30,00% 

PART 60,00% 

VPART 8,00% 

INV++1 120,00% 

INV++2 120,00% 

Taula 25: Límit de separació de grups de cada variable 
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Un cop ja hem transformat totes les variables independents a la forma binaria 

mitjançant el programa Excel ja podrem treballar de forma anàloga als models anteriors 

amb el programa R-Estudio. Les dades en forma binària obtingudes es poden consultar 

a l’Annex 4 Model binari. A continuació els resultats que hem obtingut, volem destacar 

que hem analitzat el model provant amb els dos tipus d’inversions calculats prèviament.  

 

En tots els resultats obtinguts observem que les variables independents 

“INV++1” i “INV++2”  tenen un p-valor superior al indicat perquè pugui ser un model 

fiable. Per tant una altra vegada podem deduir que la inversió no va lligada als resultats 

electorals obtinguts per CiU a les eleccions municipals del 2015. 

Després de trobar indicis als capítols anteriors, el nostre objectiu era demostrar 

mitjançant la cerca de models que relacionessin la inversió amb els resultats electorals,  

que precisament no existeix aquesta relació. És per això que els p-valors de la variable 

inversió en cap dels models s’ajusta correctament i ens evidencia el que volíem 

demostrar.   

Si no tinguéssim en compte la variable inversió possiblement podríem trobar 

bons models per aproximar els resultats electorals mitjançant les variables independents 

utilitzades.  
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5. COMPORTAMENT ELECTORAL A 

LES ZONES D’INVERSIÓ 

 

 

5.1  INTRODUCCIÓ  

Als capítols anterior ens hem centrat principalment a analitzar l’efecte de les 

inversions de manera global, per barris, per districtes i sempre tenint present les 

inversions de tota la legislatura. En aquest capítol ens centrarem en l’anàlisi d’alguns 

projectes o conjunt de projectes concrets. Així el nostre objectiu serà intentar entendre 

com una transformació o reforma del espai públic mitjançant una inversió municipal ha 

afectat als resultats electorals. 

Per poder analitzar l’efecte electoral creat per una inversió ho farem mitjançant 

la formació d’unes corones al voltant de la reforma. D’aquesta manera podrem observar 

si aproximant-nos a la zona de inversió els resultats del partit de govern incrementen, 

disminueixen o simplement no es percep cap canvi.  

Un cop formades aquestes corones formarem uns cercles electorals. El cercle 

electoral X serà per exemple la suma dels resultats electorals de la corona X i totes les 

inferiors. Això ens servirà per poder observar el comportament global de la zona 

afectada.  

Aquests diferents nivells tant a les corones com als cercles ens serviran per 

confirmar l’efecte positiu, negatiu o nul l’afectació electoral d’una inversió. D’aquesta 

manera les primeres corones serviran per detectar l’efecte de la inversió i poder 

comparar els resultats amb les corones i cercles més grans que ens donaran la tendència 

global de la zona i que en alguns casos superen els cents de mils d’electors.  

Barcelona és una ciutat amb diferencies de nivell de vida importants en funció 

dels barris, tot i que hi ha ciutat europees amb més diferencia. A més a més el vot del 

partit que ha governat està fortament lligat al nivell de renda. Així si haguéssim optat 
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per comparar les corones més properes amb una mitjana de districte o de la pròpia de 

ciutat de Barcelona haguéssim interpretat de forma incorrecte algunes dades. 

 Quan decidim fer corones tot i algunes ser de grans dimensions i abraçar zones 

molt diferents de la ciutat som més fidels a la realitat ja que no creem divisions 

artificials i ens limitem a construir separacions en funció de la proximitat a la inversió.  

En les tres primeres inversions que hem analitzat; Plaça de les Glòries Catalanes 

i entorn, Passeig de Sants i entorn, Diagonal i entorn; en tots els casos han sigut 

inversions prou grans per poder influenciar a l’opinió pública i a més a més quan 

algunes d’elles com explicarem han sigut molt polèmiques.  

A continuació podrem comprovar com les corones més grans de cada projecte 

són de grans dimensions i abracen més d’un districte de la ciutat.  

 

5.2  PLAÇA DE LES GLÒRIES CATALANES I ENTORN 

5.2.1 Descripció del projecte   

Durant la darrera legislatura la Plaça de les Glòries Catalanes ha tingut 

l’empenta final que l’ha portat a la seva radical transformació. La zona de Glòries fa 

anys que està en constant transformació però ha sigut amb l’últim projecte que portarà a 

la transformació absoluta. L’antic anell viari va ser enderrocat per poder construir una 

gran zona verda amb equipaments per la ciutat. Una gran quantitat del tràfic anirà per 

un túnel que creuarà la plaça. A més a més l’Ajuntament de Barcelona ha fet grans 

inversions a la remodelació del Mercat dels Encants i també amb la construcció del 

Figura 33: Corones dels diferents projectes. Elaboració pròpia amb l’aplicació de l’ICGC 
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Museu del Disseny que són part d’aquesta gran transformació. També hem tingut en 

compte una partida destinada al edifici Ona que es troba dins el projecte global de 

transformació de la zona.  

 

A les ortofotos dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014 es pot observar molt bé els 

canvis que esta experimentant la zona. La ortofoto de l’any 2015 encara no està 

disponible al web del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya però comprovaríem 

que els canvis han continuat i segurament a ritme més ràpid que els darrers anys.  

5.2.2 Impacte pressupostari del projecte    

A continuació trobem totes les partides dels pressupostos generals de 

l’Ajuntament que han estat destinades algun d’aquests projectes.  

Any Descripció inversió Projecte  Inversió  

2011 Redacció de projectes i assistències  

tècniques.  Pl Glòries  

Plaça de les Glòries 

Catalanes 

850.000,00 € 

2014 Vialitat Pl. Glòries. Redacció de 

projecte i assistència tècnica+ 

Actuacions complementàries de 

mobilitat+ Deconstrucció anell 

viari i urbanització provisional 

Gran Via  

Plaça de les Glòries 

Catalanes 

15.864.775,00 € 

2014 Equipaments Glòries I. Redacció 

de projecte 

Plaça de les Glòries 

Catalanes 

311.000,00 € 

Figura 34: imatges aèries extretes de la web de ICGC 
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2015 Vialitat Pl. Glòries. Deconstrucció 

anell viari i urbanització 

provisional Gran Via A 

Plaça de les Glòries 

Catalanes 

6.601.217,68 € 

2015 Vialitat Pl. Glòries. Construcció 

del Túnel C. Castillejos‐ C. 

Badajoz  

Plaça de les Glòries 

Catalanes 

15.000.000,00 € 

2015 Àmbit Pl. Glòries. Reparcel.lació 

del Sector 1 Plaça Glories  

Plaça de les Glòries 

Catalanes 

1.500.000,00 € 

2015 Parc ‐  Plaça de les Glòries.. 

Redacció de projectes  

Plaça de les Glòries 

Catalanes 

900.000,00 € 

2011 Redacció de projectes i assistències  

tècniques.  Museu Disseny  

Museu Disseny 1.000.000,00 € 

2012 Projectes executius i AT Biblioteca 

Pl. Glòries-Centre Disseny 

Museu Disseny 50.000,00 € 

2011 Centre del Disseny, 1ª fase  Museu Disseny 23.175.000,00 € 

2014 Centre del Disseny. Construcció Museu Disseny 1.591.000,00 € 

2011 Redacció de projectes i direcció 

d'obres. Nou Mercat dels Encants  

Mercat dels Encants 180.000,00 € 

2012 Nou mercat dels Encants  Mercat dels Encants 28.309.459,00 € 

2013 Enderrocs i arranjament àmbit 

actual Mercat dels Encants  

Mercat dels Encants 1.800.000,00 € 

2013 Nou mercat dels Encants  Mercat dels Encants 7.700.000,00 € 

2014 Entorns Mercat dels Encants. 

Enderrocs i arranjament 

Mercat dels Encants 900.000,00 € 

2012 Projectes Plaça Glòries. Edifici 

Ona  

Edifici Ona 550.000,00 € 

 

Després de sumar les partides de cada projecte i la del projecte global tenim la 

taula següent que un cop conegut l’afectació electoral que ha tingut ens servirà per 

valorar si la població percep igual totes les inversions.  

Projecte Inversió 

Plaça de les Glòries Catalanes 41.026.992,68 € 

Museu Disseny 25.816.000,00 € 

Mercat dels Encants 38.889.459,00 € 

Edifici Ona 550.000,00 € 

Total 106.282.451,68 € 

 

5.2.3 Descripció de les corones  

La primera corona d’aquesta gran reforma es limita a les seccions censals més 

properes intentant evitar agafar dos “files” de seccions censals, l’objectiu és poder 

percebre la reacció electoral dels ciutadans que viuen més propers aquestes reformes. 

En aquest cas ens trobem que algunes seccions censals són de grans dimensions a causa 

Taula 26: Partides destinades al projecte de la Plaça de les Glòries o l’entorn 

Taula 27: Suma de les inversions fetes a la Plaça de les Glòries i l’entorn 
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de la poca densitat demogràfica de la zona i això ens crea que aquesta primera corona 

tingui un radi molt més llarg del que voldríem en algunes zones.  

Volem destacar que la secció censal 10-042 situada al sud de la Plaça de les 

Glòries i de grans dimensions ha augmentant en més d’un 50% el nombre dels seus 

electors i això ens provoca una desviació als resultats. Així doncs hem optat per 

presentar els resultats amb i sense aquesta secció censal.  

La segona corona integra totes les seccions censals que es trobem 

immediatament darrera de la primera corona. En aquest cas hem optat per intentar fer la 

corona més regular i en alguns casos hem integrat algunes seccions que es troben a 

“tercera” fila.  

La tercera corona té una amplitud mitja de dues seccions censals i són les que 

es troben immediatament després de la segona corona.  

Finalment la quarta corona integra tots els barris que tenen contacte amb la 

Plaça de les Glòries però també “el Camp de l’Arpa del Clot” i algunes seccions censals 

d’altres barris per fer més regular la corona.  

A continuació podem observar les 4 corones que hem format.   

 

*Es poden trobar totes les especificacions de les seccions censals integrades a cada corona o 

cercle a  “Annex 3: Corones electorals de les inversions”.  

Figura 35: Corones amb les que hem treballat. Elaboració pròpia amb l’aplicació de l’ICGC 
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5.2.4 Resultats electorals  

 A continuació trobem els resultats electorals a les esmentades corones 

 Corones Glòries i entorn 

 1era 1era * 2ona 3era 4rta 

Diferència Cens 502 -63 -214 -369 -12 

Diferència participació 1052 554 2556 6725 16580 

Diferència % participació 9,14% 8,18% 8,27% 8,42% 8,05% 

Diferència vots de CiU 57 20 -376 -1107 -2024 

Diferència % vots de CiU -4,31% -3,16% -5,87% -6,17% -5,32% 

Variació dels vots de CiU 5,42% 2,09% -7,60% -8,51% -6,80% 

 

*No tenim en compte la secció censal 10-042.   

A continuació trobem els resultat electorals als esmentats cercles 

 Cercles Glòries  i entorn 

 1er 1er * 2on 3er 4rt 

Diferència Cens 502 -63 288 -81 -93 

Diferència participació 1052 554 3608 10333 26913 

Diferència % participació 9,14% 8,18% 8,42% 8,42% 8,19% 

Diferència vots de CiU 57 20 -319 -1426 -3450 

Diferència % vots de CiU -4,31% -3,16% -5,59% -5,98% -5,57% 

Variació dels vots de CiU 5,42% 2,09% -5,32% -7,50% -7,08% 

 

*No tenim en compte la secció censal 10-042. 

5.2.5 Interpretació dels resultats   

Per poder interpretar cada situació correctament hem de conèixer el projecte i tot 

el que ha succeït a la zona afectada durant els darrers 4 anys però també anys abans. És 

per això que és important conèixer que la Plaça de les Glòries arrossegava la reforma 

des de feia legislatures però els partits mai finalitzaven amb un acord.  

A més a més a banda de la iniciativa pública també hi hagut molta de privada, 

com la construcció de la Torre AGBAR, o d’altres edificis característics de la zona. 

Així doncs la remodelació de la Plaça de les Glòries no és un projecte de reforma 

urbana qualsevol, si no una iniciativa que intenta transformar el paisatge urbà i 

aconseguir que sigui un centre neuràlgic de la ciutat de Barcelona com hagués volgut 

Cerdà.  

Taula 28: Variables electorals per corones 

Taula 29: variables electorals per cercles 
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Per les seves característiques és un projecte que no s’ha pogut finalitzar a la 

darrere legislatura i tot i que els grans canvis soferts a la zona encara falta una gran part 

de la transformació.  

Al capítul 1 vam parlar sobre el comportament electoral de la societat tan a 

països desenvolupats com no desenvolupats, en democràcies de llarga durada i 

democràcies joves... Depenent de l’estudi que consultéssim ens porta a pensar que les 

inversions són rendibles electoralment i d’altres que no ho és. El que és ben cert es que 

la lògica de qualsevol persona porta a pensar que suposadament la reforma d’una zona 

ha de repercutir positivament al governant si aquesta agrada socialment. També vam 

citar que alguns estudis ens indiquen que és millor deixar els projectes a mitges per 

lligar el vot dels partidaris del projecte i finalitzar-ho un cop guanyats els comicis.  

Aquesta gran reforma urbana s’ha centrat en tres punts forts en aquesta 

legislatura, la finalització del Museu del Disseny, del Nou Mercat dels Encants, 

destrucció de l’antic anell viari i inicis de la construcció del túnel del Carrer Castillejos 

al Carrer Badajoz (projecte licitat però en una etapa molt inicial de construcció)  

Si observem la diferència % vots de CiU i la variació de vots de CiU podem 

observar que a mida que les corones es fan més grans el % varia negativament per CiU 

en tots dos casos. Podem interpretar per tant que aquesta reforma a afectat positivament 

als resultats electorals del partit que ha governat.  

És important destacar que la secció censal 10-042 és de les més grans de la 

ciutat a causa de la poca densitat demogràfica de la zona i el seu passat industrial. 

Podem comprovar que els darrers 4 anys ha augmentat en 502 les persones amb dret a 

vot el que suposa un increment d’una mica més del 50% dels electors.  

Podem observar que la variació de vots de CiU ha crescut un 5,42% a la primera 

corona si tenim present aquesta secció però és en gran part a causa de l’augment 

d’electors. Ho podem comprovar amb la diferència % vots de CiU que disminueix un 

4,31%. Així doncs construïm una primera corona extraient aquesta secció censal i 

veiem que CiU ha crescut en vots a les seccions més properes a la plaça però que 

relativament ha disminuït un 3,16%.  

Quan observem la segona corona veiem que CiU perd vots però també perd % 

respecte la primera corona tot i que l’any 2015 han augmentat els electors en aquesta 

corona. Això ens confirma la hipòtesis inicial.  

Sembla que a la tercera i la quarta corona disminueixen encara més els vots a 

CiU però el percentatge de pèrdua de vots s’estabilitza.  

Així doncs de manera global comprovem que la primera corona efectivament ha 

sofert un canvi en el comportament electoral que nosaltres creiem que està relacionat 

amb aquests més de 100M€ en inversió a la zona. A la segona sembla que CiU ha 

perdut menys vots que les corones posteriors però ja no és un fet tan remarcable.   
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5.3  PASSEIG DE SANTS I ENTORN 

5.3.1 Descripció del projecte   

 Durant molts anys les vies de tren han estat una separació física d’alguns 

barris del distrite de Sants-Montjuïc. Finalment amb l’arribada de l’Alta Velocitat a la 

Ciutat de Barcelona es va començar cobrir les vies de tren que es troben dins el terme 

municipal de Barcelona. En aquest mateix projecte hi ha la construcció d’un Passeig 

que pretén reparar tot l’aïllament que han creat les vies fins a dia d’avui.  A més a més, 

molt proper a les vies, s’ha remodelat el Mercat de Sants. 

A l’hora de fer l’anàlisi dels resultats serà important valorar l’efecte “Can Vies”. 

Aquest gran projecte topa amb una casa ocupada on es fan activitats pel barri segons els 

mateixos impulsors de “Can Vies”. A l’any 2014 un jutge va ordenar desallotjar Can 

Vies i posteriorment enderrocar-lo per poder continuar amb el projecte del Passeig de 

Sants.  Aquesta decisió va portar a manifestacions i alteracions de l’ordre públic.  

Figura 36: imatges aèries extretes de la web de ICGC 



Comportament electoral a les zones d’inversió  75 

 

 Xavier Valls i Comamala  

5.3.2 Impacte pressupostari del projecte    

A continuació trobem totes les partides dels pressupostos generals de 

l’Ajuntament que han estat destinades algun d’aquests projectes.  

Any Descripció inversió Projecte  Inversió  

2012 Cobertura vies ferrocarril. Riera Blanca - 

Sants 

Passeig de Sants 3.645.419,03 € 

2013 Llosa cobertura i entorns Sants. 

Urbanització  

Passeig de Sants 3.750.000,00 € 

2014 Llosa vies de Sants. Redacció de projecte Passeig de Sants 300.000,00 € 

2014 Llosa vies de Sants. Urbanització Passeig de Sants 4.670.000,00 € 

2015 Llosa vies de Sants. Urbanització  Passeig de Sants 8.509.000,00 € 

2014 C. Antoni Capmany. Urbanització Passeig de Sants 7.202.500,00 € 

2012 Remodelació Mercat de Sants Mercat de Sants 4.568.687,21 € 

2013 Mercat de Sants. Remodelació Mercat de Sants 5.418.687,00 € 

2014 Entorns Mercat de Sants. Urbanització Mercat de Sants 739.667,00 € 

 

Després de sumar les partides de cada projecte i la del projecte global tenim la 

taula següent que un cop conegut l’afectació electoral que ha tingut ens servirà per 

valorar si la població percep igual totes les inversions.  

Projecte  Inversió 

Passeig de Sants 28.076.919,03 € 

Mercat de Sants 10.727.041,21 € 

Total 38.803.960,24 € 

 

5.3.3 Descripció de les corones  

La densitat demogràfica de la zona afectada per aquesta reforma urbana ens ha 

facilitat la formació d’unes corones més regulars que al cas anterior.  

La primera corona està conformada per totes les seccions censals que tenen 

contacte directe amb el recobriment de les vies del futur Passeig de Sants o les reformes 

a la Rambla de Badal.  

La segona corona formada per les seccions censals que es troben 

immediatament després de la primera corona però també algunes que es troben a una 

“tercera fila” per tal de conformar una corona més regular.  

La tercera corona està formada pels barris de Sants-Badal, Sants, la Bordeta i 

Hostafrancs. Aquests 4 barris formen una corona prou regular i que ja agafa sectors 

prou allunyats de la infraestructura.  

Taula 30: Partides destinades al Passeig de Sants i l’entorn 

Taula 31: Suma de les partides destinades al Passeig de Sants i l’entorn 
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A continuació podeu observar les 3 corones que hem format:  

 

*Es poden trobar totes les especificacions de les seccions censals integrades a 

cada corona o cercle a  “Annex 3: Corones electorals de les inversions”.   

5.3.4 Resultats electorals  

A continuació trobem els resultats electorals a les esmentades corones 

 Corones Passeig de Sants  i entorn 

 1era 2ona 3era 

Diferència Cens -36 132 32 

Diferència participació 482 1201 4513 

Diferència % participació 8,81% 8,31% 8,35% 

Diferència vots de CiU -50 -231 -484 

Diferència % vots de CiU -5,27% -7,27% -5,47% 

Variació dels vots de CiU -7,07% -12,12% -6,27% 

 

Figura 37: Corones amb les que hem treballat. Elaboració pròpia amb l’aplicació de l’ICGC 

Taula 32: variables electorals per corones 
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A continuació trobem els resultat electorals als esmentats cercles 

 Cercles Passeig de Sants i entorn 

 1er 2on 3er 

Diferència Cens -36 96 128 

Diferència participació 482 1683 6196 

Diferència % participació 8,81% 8,46% 8,38% 

Diferència vots de CiU -50 -281 -765 

Diferència % vots de CiU -5,27% -6,68% -5,79% 

Variació dels vots de CiU -7,07% -10,75% -7,40% 

 

5.4.5 Interpretació dels resultats   

 Com el projecte anterior és indispensable conèixer la situació durant els darrers 

4 anys però també anteriorment. Com hem dit i com bé mostra la imatge anterior els 

barris que conformen la tercera corona han estat separats per unes vies de tren durant el 

darrer segle. Després de l’arribada de l’alta velocitat a Barcelona semblava que les 

coses canviarien i cap a l’any 2010 es comencen a detectar canvis a la zona. El govern 

de la darrera legislatura va desenvolupar el projecte començat pels socialistes i 

ecosocialistes que afectava una parcel.la ocupada propietat de TMB.  

Figura 38:Ens indica tota la superfície del projecte. Elaboració pròpia amb l’aplicació de l’ICGC 

Taula 33: variables electorals per cercles 
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A nivell de la ciutat de Barcelona els vots a CiU van caure un 8,56% i un 5,90% en 

percentatge.  En el cas del districte de Sants-Montjuïc els valors són molt similars i en 

el cas dels barris afectats per la reforma també. Al barri de Sants que és on trobem la 

gran part de la reforma i Can Vies la caiguda de vots ha sigut menor als altres barris i 

també al conjunt de la ciutat(-5,69%) però en termes relatius ha perdut un percentatge 

molt similar(-6,05%).  A continuació presentem una taula comparativa.  

 Diferència 

Cens 

Diferència 

participació 

Diferència % 

vots CiU 

Diferència 

vots CiU 

Districte  Sants-

Montjuïc 

-42 8,58% -5,98% -10,45% 

Hostafrancs -63 8,19% -5,37% -7,12% 

la Bordeta 109 9,28% -6,07% -9,18% 

Sants-Badal -98 7,29% -5,37% -9,87% 

Sants 180 8,65% -6,05% -5,69% 

Barcelona -2454 7,63% -5,90% -8,56% 

 

Quan observem la primera corona ens adonem que tan la caiguda de vots de CiU          

(-7,07%) com la caiguda en el percentatge de vots de CiU(-5,27%) és menor que a la 

segona corona (-12,12% i -7,27% respectivament). Però quan comparem amb la tercera 

corona la caiguda de vots de CiU(-6,27%) es menor tot i que molt semblant. En canvi la 

caiguda del percentatge de vot de CiU(-5,47%) a la primera corona és més petit que a la 

tercera tot i que també molt similar. Si comparéssim els valors amb la ciutat de 

Barcelona ens adonem que CiU ha perdut menys vots com també menys percentatge.  

La segona corona es possiblement on es detecta una desfeta electoral de CiU 

més gran. En aquesta corona CiU perd un 12,12% dels seus vots i un percentatge del 

7,27% en tots dos casos més gran que la primera corona, tercera corona i també del 

conjunt de la ciutat.  

A la tercera corona ens trobem una situació comparativa amb el conjunt de la 

ciutat similar a la primera corona on es perd un percentatge similar de vot(-5,47%) i 

menys vots que al conjunt de la ciutat(-6,27%). 

Després de fer un anàlisi de la situació no és fàcil treure’n conclusions.  A trets 

generals els quatre barris afectats per la reforma no semblen haver castigat amb més 

força al govern municipal si no fins hi tot amb menys força que la resta de la ciutat i 

també del districte.  

A la primera corona no podem concloure que la infraestructura ha reduït la 

caiguda respecte als 4 barris afectats i seria arriscat dir-ho respecte al conjunt de 

Barcelona.  

A continuació observem els resultats electorals a la secció censal 03-100 que és 

on es troba la parcel.la ocupada i anomenada “Can Vies”.  

Taula 34: Taula comparativa de resultat electorals per barris, districte i ciutat 
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Diferència 

Cens 

Diferència 

participació 

Dif. % 

vots CiU 

Diferència 

vots CiU 

-5,00 8,34% -4,15% -1,39% 

 

Observem que la caiguda de vots com en percentatge és molt menor a totes les 

corones i també al conjunt de la ciutat. Però quan observem les seccions censals veïnes 

de la 02-100 (on es troba Can Vies) observem una caiguda major al del conjunt dels 4 

barris i molt similar a la segona corona(en formen part). Presentem la suma de les 

seccions censals 03-098, 03-099, 03-101.  

Diferència 

Cens 

Diferència 

participació 

Dif. % 

Vots CiU 

Diferència 

Vots CiU 

103,00 6,64% -8,33% -12,69% 

 

La segona corona sembla haver castigat la gestió del govern municipal amb 

molta més força que el conjunt de la ciutat, dels barris afectats i del districte. Es 

complicat suggerir una explicació aquest fet ja que podria ser la insatisfacció amb el 

projecte, la tardança del projecte, la polèmica creada arran del desallotjament de Can 

Vies o qualsevol altra causa.  

Sense base científica podem dir que tot i les polèmiques creades arran del 

desallotjament de Can Vies la resposta electoral del conjunt dels 4 barris afectats és 

lleugerament millor al conjunt de la ciutat i en una segona corona la davallada és molt 

major que a la primera corona. Ho podem observar al gràfic següent:  

  
-14.00%

-12.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

1era corona 2ona corona 3era corona Districte Barcelona

diferència vot CiU

diferència % vot CiU

Figura 39: Relació entre la diferencia de vot de CiU a les corones estudiades 

Taula 35: Resultats electorals de la secció censal 03-100 on es troba Can Vies 

Taula 36: Resultats electorals de les seccions censals 03-098,03-099,03-101 
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5.4  AVINGUDA DIAGONAL I ENTORN 

5.4.1 Descripció del projecte   

 Durant la darrera legislatura el tram de l’Avinguda Diagonal de Francesc Macià 

a Passeig de Gràcia a experimentat una transformació important però no ha sigut la 

única en aquesta zona. Tot i ser diferents projectes hi ha moltes remodelacions de 

carrers i avingudes que donen continuïtat a la reforma de la Diagonal que ha estat de les 

més emblemàtiques. Tenint present que per fer l’anàlisi haurem d’estudiar els resultat 

electorals i que aquests els consultarem per seccions censals hem trobat convenient 

analitzar el projecte de reforma de l’Avinguda Diagonal amb d’altres projectes que 

també poden haver influït. Així doncs a l’Avinguda Pau Casals també hi hagut algunes 

adequacions de voreres i d’altres reformes dins el Pla de Millora Integral de Sarrià Sant-

Gervasi.  A l’avinguda Josep Tarradelles en el seu tram d’Avinguda Sarrià fins Francesc 

Macià també hi han hagut reformes de l’espai públic com al Carrer Balmes(tram Plaça 

Molina-Diagonal) i la Via Augusta(tram Travessera de Gràcia-Diagonal). Finalment 

també s’ha transformat Passeig de Gràcia al seu tram de Diagonal a Gran via de les 

Corts Catalanes. Com podem observar a la figura totes aquestes inversions tenen una 

continuïtat i sabent que les seccions censals són en general d’entre dos i quatre illes de 

l’Eixample ajuntar els projectes ens facilitarà l’obtenció de resultats. Si no ho féssim 

així en algunes seccions censals no sabríem a quin projecte atribuir una resposta 

concreta de l’electorat. Així valorarem tot com un projecte global tot i que analitzarem 

el projecte global també per trams.  

 

 

Figura 40:Representació de les àrees afectades. Elaboració pròpia amb l’aplicació de l’ICGC 
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5.4.2 Impacte pressupostari del projecte    

A continuació trobem totes les partides dels pressupostos generals de 

l’Ajuntament que han estat destinades algun d’aquests projectes.  

Any Descripció inversió Projecte  Inversió  

2012 Oficina Diagonal  (Projecte 

urbanització) 

Avinguda Diagonal 2.100.000,00 € 

2014 Av. Diagonal. Urbanització C. 

Balmes‐ Pg. de Gràcia 

Avinguda Diagonal 1.416.787,80 € 

2015 Av. Diagonal. Urbanització tram Pl. 

Francesc Maciá‐ Pg. de Gràcia A 

Avinguda Diagonal 10.369.867,38 € 

2014 Via Augusta . Reforma Travessera‐

Av. Diagonal 

Via Augusta 370.000,00 € 

2015 Via Augusta. Reforma Travessera‐

Av. Diagonal 

Via Augusta 350.000,00 € 

2015 C. de Balmes. Reurbanització tram 

Av.Diagonal ‐  Pl. Molina 

Carrer Balmes 803.484,00 € 

2014 PMI Sarrià‐ Sant Gervasi. PMI Avinguda Pau 

Casals 

4.817.275,79 € 

2014 Av. Tarradelles. Redacció de 

projecte Av. Sarrià‐ Pl. Fr.Macià 

Avinguda Josep 

Tarradelles 

77.850,00 € 

2015 Av. Tarradelles. Remodelació Av. 

Sarrià‐ Pl. Francesc Macià 

Avinguda Josep 

Tarradelles 

2.100.000,00 € 

2013 Remodelació Passeig de Gràcia Passeig de Gràcia 3.100.000,00 € 

2014 Pg. de Gràcia. Urbanització Passeig de Gràcia 3.795.000,00 € 

2015 Pg. de Gràcia. Urbanització Passeig de Gràcia 150.000,00 € 

 

Es important destacar que les reformes a l’Avinguda Pau Casals s’han fet 

mitjançant el Pla de Millora Integral de Sarrià Sant-Gervasi, així no hem pogut conèixer 

la despesa exacte que va provar aquesta obra.  

Després de sumar les partides de cada projecte i la del projecte global tenim la 

taula següent que un cop conegut l’afectació electoral que ha tingut ens servirà per 

valorar si la població percep igual totes les inversions.  

Projecte Inversió 

Avinguda Diagonal 13.886.655,18 € 

Via Augusta 720.000,00 € 

Carrer Balmes 803.484,00 € 

Avinguda Pau Casals - 

Avinguda Josep Tarradelles 2.177.850,00 € 

Passeig de Gràcia 7.045.000,00 € 

Taula 37: Partides d’inversió destinades als projectes que hem considerat Diagonal i entorn 
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Total 24.632.989,18 € 

5.4.3 Descripció de les corones  

Aquesta reforma tot i no suposar una inversió tan gran com les dues anteriors 

abarca una superfície molt més gran ja que tracta de reformar alguns eixos de la ciutat 

però sense fer-hi una transformació tan notable com la Plaça de les Glòries o el Passeig 

de Sants. En aquest cas hem format 3 corones que podreu observar més a baix 

La primera corona com als casos anterior està formada per les seccions censals 

que tenen contacte directa amb alguna de les reformes citades en aquest projecte global. 

Així doncs tot i ser bastant regular en alguns casos integrem zones que segurament si 

poguéssim escollir no ho faríem.  

La segona corona integra totes en general les seccions censals de “ segona i 

tercera fila” per poder obtenir una corona més regular que la primera.  

La tercera corona integra al seu límit un conjunt de seccions censals que fan 

més regular aquesta corona i ens aportaran una visió molt més global de totes aquestes 

reformes.  

A continuació podeu observar les 3 corones que hem format:  

Taula 38: Suma de les partides destinades al projecte considerat Diagonal i entorn 
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5.4.4 Resultats electorals  

En aquest apartat presentarem els resultats globals de tots els projectes que hem 

integrat i posteriorment presentarem els resultats de tots els projectes menys Passeig de 

Gràcia. Això ho hem fet ja que hem detectat que les seccions censals que es trobaven a 

prop de Passeig de Gràcia tenien un descens superior a la resta.  A continuació trobem 

els resultats electorals de les corones del projecte global 

 Corones Diagonal i entorn 

 1era 2ona 3era 

Diferència Cens 34 -147 -660 

Diferència participació 1281 3319 8126 

Diferència % participació 5,83% 6,01% 6,62% 

Diferència vots de CiU -250 -567 -1583 

Diferència % vots de CiU -6,16% -5,48% -5,81% 

Variació dels vots de CiU -4,38% -4,19% -5,99% 

 

A continuació trobem els resultat electorals dels cercles del projecte global 

 Cercles Diagonal i entorn 

 1er 2on 3er 

Diferència Cens 34 -113 -773 

Diferència participació 1281 4600 12726 

Diferència % participació 5,83% 5,96% 6,37% 

Diferència vots de CiU -250 -817 -2400 

Diferència % vots de CiU -6,16% -5,67% -5,77% 

Variació dels vots de CiU -4,38% -4,24% -5,25% 

 

A continuació presentem els resultats de tots els projectes menys Passeig de 

Gràcia per corones. Volem detallar que la tercera corona és igual en tots els casos ja que 

el seu objectiu és mostrar la tendència global de la zona.  

 Corones Diagonal 

 1era 2ona 3era 

Diferència Cens 111 -103 -660 

Diferència participació 987 2066 8126 

Diferència % participació 5,98% 5,98% 6,62% 

Diferència vots de CiU -121 -365 -1583 

Diferència % vots de CiU -5,87% -5,58% -5,81% 

Variació dels vots de CiU -2,96% -4,22% -5,99% 

 

Figura 41: Corones amb les que hem treballat. Elaboració pròpia amb l’aplicació de l’ICGC 

*Es poden trobar totes les especificacions de les seccions censals integrades a cada corona o 

cercle a  “Annex 3: Corones electorals de les inversions” 

Taula 40: variables electorals per cercles Diagonal i entorn 

Taula 41: variables electorals per corones Diagonal 

Taula 39: variables electorals per corones Diagonal i entorn 
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I a continuació per cercles 

 Cercles Diagonal 

 1er 2on 3er 

Diferència Cens 111 8 -652 

Diferència participació 987 3053 11179 

Diferència % participació 5,98% 5,98% 6,44% 

Diferència vots de CiU -121 -486 -2069 

Diferència % vots de CiU -5,87% -5,66% -5,78% 

Variació dels vots de CiU -2,96% -3,81% -5,28% 

 

A continuació presentem els resultats de Passeig de Gràcia per corones 

 Corones Passeig de Gràcia 

 1era 2ona 3era 

Diferència Cens -77 -44 -660 

Diferència participació 294 1253 8126 

Diferència % participació 5,46% 6,05% 6,62% 

Diferència vots de CiU -129 -202 -1583 

Diferència % vots de CiU -6,92% -5,31% -5,81% 

Variació dels vots de CiU -7,94% -4,14% -5,99% 

 

I a continuació per cercles 

 Cercles Passeig de Gràcia 

 1er 2on 3er 

Diferència Cens -77 -121 -781 

Diferència participació 294 1547 9673 

Diferència % participació 5,46% 5,92% 6,50% 

Diferència vots de CiU -129 -331 -1914 

Diferència % vots de CiU -6,92% -5,68% -5,80% 

Variació dels vots de CiU -7,94% -5,09% -5,81% 

 

5.4.5 Interpretació dels resultats   

La reforma de l’Avinguda Diagonal tenia com a principal objectiu, o això es va 

poder entendre amb les negociacions amb comerciants, donar una nova imatge a 

l’avinguda i fer-la més transitable per als vianants. Era important reduir al màxim el 

temps de construcció per minimitzar les molèsties i també afectar en la menor mesura al 

tràfic motoritzat. Així doncs va sorgir un projecte que eliminava un carril per sentit del 

Taula 42: variables electorals per cercles Diagonal 

Taula 43: variables electorals per corones Passeig de Gràcia 

Taula 44: variables electorals per cercles Passeig de Gràcia 
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lateral que el guanyaven els vianants. El projecte conservava gran part de l’arbrat 

anterior com també la calçada central. Les voreres s’incrementaven en gran mesura.  

Al Passeig de Gràcia, principal eix comercial de luxe de la ciutat, es van 

eliminar els laterals formant una plataforma única a cada costat de la calçada central. 

Per aquesta plataforma única hi ha un carril destinat a bicicles i serveis d’emergència o 

municipals.  

Al Carrer Balmes, Via Augusta, Pau Casals i Josep Tarradelles el principal 

objectiu era la renovació de les vies per fer-les més accessibles i transitables però sense 

alterar massa com estaven organitzades.  

És important destacar que la zona de Passeig de Gràcia i molts trams de 

l’Avinguda Diagonal són molt visitats pels turistes. És per aquest motiu que alguns 

moviments socials han interpretat aquestes reformes com inversions fetes de cara al 

turisme. També és important destacar que l’actual Avinguda Diagonal presenta un 

nivell de servei al vehicle privat inferior segons destaquen alguns mitjans de 

comunicació.  

Observant els resultats a nivell global observem que la primera corona té una 

caiguda dels vots de CiU(-4,38%)  menor a la tercera corona(-5,99%) i també al conjunt 

de la ciutat(-8,56%) i molt similar però superior a la segona corona(-4,19%). Quan 

observem la caiguda en percentatge de vots de CiU ens adonem que a la primera 

corona(-6,16%) és similar però superior tan a la segona(-5,48%) com a la tercera(-

5,81%)i al conjunt de la ciutat      (-5,90%) tot i que són valors molt similars. Tant en 

caiguda de vots de CiU com en percentatge la segona corona presenta resultats més 

favorables a CiU respecte la tercera corona i el conjunt de la ciutat.  Al gràfic següent 

podem veure les fluctuacions:  

 

 

Després d’observar el detall de cada secció censal ens adonem que les seccions 

censals més afectades pel turisme(zona Passeig de Gràcia) han castigat molt més al 

govern municipal. Volem destacar que una de les crítiques més constants per part 

d’algunes entitats, plataformes o associacions que va rebre l’ajuntament de Xavier Trias 

va ser la “venda” de la ciutat al turisme, treballar més pel turisme que pels ciutadans. 
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Figura 42: Relació de la diferència de vot de CiU 
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Per tot això vam decidir separar les seccions censals de Passeig de Gràcia i obtenir els 

resultats de la Diagonal(i la resta de reformes) i els de Passeig de Gràcia.  

Observant el gràfic que hi ha posteriorment podem observar que quan una secció 

es troba més a prop de l’Avinguda Diagonal i les altres reformes CiU ha sofert una 

caiguda de vots menor i en termes percentuals la caiguda ha sigut regular a totes les 

corones com també comparant amb Barcelona.  

Observem que al Passeig de Gràcia les seccions més properes tenen un descens 

del vot de CiU superior a la segona i tercera corona però inferior al conjunt de la ciutat. 

En termes percentuals la caiguda a la primera corona ha sigut superior a les altres dues 

corones i també al conjunt de la ciutat.  

 

 

Després de tot l’anàlisis podem destacar que les reformes a l’Avinguda 

Diagonal, Pau Casals, Josep Tarradelles, Via Augusta i Balmes han sigut favorables per 

al govern municipal ja que han perdut menys vots a mida que t’acostes a les reformes. 

En el cas de Passeig de Gràcia és complicat treure’n conclusions ja que la situació és 

molt més confusa. A la zona es perden menys vots que al conjunt de la ciutat però això 

pot estar lligat a les característiques sociològiques del barri i no tan a la reforma. En 

percentatge de vot és clarament negativa però com hem citat pot ser causa de la 

polèmica sobre el turisme i no tant de la reforma.  
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Figura 43: Relació de la diferència de vot de CiU a la Diagonal i Passeig de Gràcia 



Comportament electoral a les zones d’inversió  87 

 

 Xavier Valls i Comamala  

5.5  CARRER BONAPLATA  

5.5.1 Descripció del projecte   

 A l’octubre del 2014 van començar les obres de construcció d’una plataforma 

única al Carrer Bonaplata de Sàrria al tram entre Caponata i Pedró de la Creu. Aquest 

projecte forma part del Pla Millora Integral(PMI) de l’espai públic de Sarrià-Sant 

Gervasi. Dins el PMI hi ha moltes altres reformes i als pressupostos generals de 

l’Ajuntament de Barcelona no trobem detallat quina quantitat ha anat a cada projecte si 

no que el total del PMI. Així doncs no disposem del cost exacte de l’obra.  

 

5.5.2 Descripció de les corones  

Tot i desconèixer el cost d’aquesta reforma podem assegurar que és la menys 

costosa de les 4 analitzes i també la de dimensions més petites. Així doncs aquesta 

reforma es troba en gran part gaire bé tota dins d’una mateixa secció censal que 

conformarà la primera corona.  

La segona corona inclourà totes les seccions veïnes d’aquesta primera corona i 

alguna d’aquestes també tindrà part de la zona reformada.  

La tercera corona és el conjunt del barri de Sarrià excepte les seccions censals 

de Can Caralleu(23-005) i Peu del Funicular(23-004) i afegim les seccions de Tres 

Torres més properes a la reforma(24-028,24-023) 

Figura 44: Fotografies de la zona reformada  
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La quarta corona està conformada per tots els barris veïns a Sàrria que tenen 

una condicions sociològiques molt similars i també les seccions censals 19-024 i 19-023 

del barri de les Corts Aquesta corona podríem dir gaire bé segur que no ha percebut 

aquesta inversió i és per això que ens servirà per conèixer la reacció electoral dels veïns 

de la zona. En aquesta quarta corona no tenim en compte el barri de les Planes situat a 

l’altre banda de la Serra de Collserola.  

A continuació podeu observar les 4 corones que hem format:   

*Es poden trobar totes les especificacions de les seccions censals integrades a 

cada corona o cercle a  “Annex 3: Corones electorals de les inversions”.  

5.5.3 Resultats electorals  

A continuació trobem els resultats electorals a les esmentades corones 

 Corones Bonaplata 

 1era 2ona 3era 4rta 

Diferència Cens 43 95 213 856 

Diferència participació 117 504 452 1893 

Diferència % participació 7,35% 8,11% 2,75% 3,24% 

Diferència vots de CiU 5 55 -120 -1141 

Figura 45: Corones amb les que hem treballat. Elaboració pròpia amb l’aplicació de l’ICGC 
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Diferència % vots de CiU -5,77% -4,77% -4,62% -7,68% 

Variació dels vots de CiU 1,59% 3,59% -3,36% -8,93% 

 

A continuació trobem els resultat electorals als esmentats cercles 

 Cercles Bonaplata 

 1er 2on 3er 4rt 

Diferència Cens 43 138 351 1207 

Diferència participació 117 621 1073 2966 

Diferència % participació 7,35% 7,98% 4,67% 3,67% 

Diferència vots de CiU 5 60 -60 -1201 

Diferència % vots de CiU -5,77% -4,96% -4,82% -6,80% 

Variació dels vots de CiU 1,59% 3,25% -1,11% -6,60% 

 

5.5.4 Interpretació dels resultats   

 La reforma del Carrer Bonaplata tot i no saber el seu pressupost és de ben segur 

la menys costosa i també la menys polèmica de totes 4. Les 3 anteriors reformes són a 

nivell de districte o fins i tot ciutat. En aquest cas es tracta de la creació d’una 

plataforma única de 165m de llargada en una zona on gran part dels carrers ja tenen 

prioritat els vianants gràcies altres plataformes úniques.  

És important destacar que la primera corona tan sols es tracta d’una secció 

censal i no conté tota la reforma al seu interior, així doncs a l’hora de fer l’anàlisi 

tindrem més present la segona corona per ser més representativa. El fet de considerar 

només una secció censal ens pot portar un punt d’aleatorietat a causa de que no hi ha 

prou electors per ser representatiu.  

Sense entrar a valorar la primera corona pels motius que hem explicat veiem al 

gràfic inferior com a la segona corona CiU guanya vots respecte les eleccions anteriors 

cosa que ha succeït en molt pocs casos als últims comicis. A mida que ens allunyem de 

la reforma; a la tercera i quarta corona; CiU comença a perdre vots fins arribar a perdre 

un 8,93%.  

Quan analitzem el percentatge de vots ens adonem que la caiguda es manté a la 

segona i tercera corona, en el cas de la 4rta corona és per molt més percentatge de vot 

però no es pot lligar aquesta reforma ja que possiblement són altres factors no vinculats 

a les inversions.  

És important destacar que aquesta zona de Barcelona, així com tot el districte de 

Sarrià-Sant Gervasi i el barri de Pedralbes als comicis del 2011 van fregar percentatges 

de suport a Xavier Trias del 45% i en aquestes mateixes zones ERC va fregar mínims 

Taula 46: variables electorals per corones Carrer Bonaplata 

Taula 47: variables electorals per cercles Carrer Bonaplata 
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històrics possiblement a causa de la gestió al tripartit. És per això que possiblement en 

aquests barris Xavier Trias ha perdut més vots com també més percentatge en detriment 

a ERC i altres forces emergents a la ciutat.  

 

 

El barri de Sarrià és del conjunt de tots els barris del districte el que ha reduït 

menys els vots a favor de CiU com també el percentatge de vots. Un 35% dels votants 

del barri de Sarrià es troben dins la segona corona i per tant molt possiblement han 

percebut aquesta reforma. A la tercera corona que representa bàsicament el barri de 

Sarrià sense Can Caralleu ni Peu del Funicular i afegint dues seccions censals de Tres 

Torres tenim més del 70% dels votants i tots ells viuen a una distància menor de 1000m 

de la reforma així doncs també podem preveure que una gran majoria l’hauran percebut.  

Després d’observar els resultats intuïm que aquesta reforma del Carrer 

Bonaplata ha aportat resultats positius al govern municipal de CiU tot i que tractant-se 

d’una reforma “de barri”  és difícil assegurar que estigui directament relacionat. El que 

és ben cert és que les úniques seccions censals que ha guanyat vots al districte(sense un 

fort augment del cens) són properes a la reforma i aquestes són les que ajuden a que el 

barri de Sarrià es posicioni com el que ha destruït menys vots de CiU en tot el districte.  
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6. CONCLUSIONS 

 

 

 

A continuació exposarem totes les conclusions extretes durant la realització del 

treball en tots i cadascun dels capítols. Començarem pel primer dels capítols.  

- Després de consultar els principals autors que han estudiat els cicles politico-

econòmics  vam veure que no hi ha una opinió unànime al voltant de com afecta la 

inversió als resultats electorals. Precisament les diferents conclusions que surten dels 

diferents estudis fets ens indiquen que no s’ha pogut provar de manera global que la 

inversió aporti resultats positius als governants. Alguns estudis indiquen que la 

llarga cultura democràtica d’alguns països en minva o anul.la els efectes i d’altres ho 

relacionen amb els afectes dels mitjans de comunicació.  

- Tots els estudis coincideixen en que existeix un cicle polític pressupostari, és a dir 

els polítics quan estan governant sempre intentaran en diferents graus millorar la 

seva popularitat mitjançant la despesa pública i per tant amb inversions.  

- L’Ajuntament de Barcelona ha tingut en la darrera legislatura un cicle polític 

pressupostari molt clar 

Després de tractar les dades de totes les variables socio-economiques i electorals que 

hem trobat hem extret les següents conclusions:  

- La diferencia de inversió entre barris pot ser elevada per diferents motius; la 

precarietat d’alguns barris requereixen fortes inversions, desenvolupament de grans 

projectes urbanístics o reformes urbanes, inversions puntuals però elevades,  l’efecte 

del turisme... 

- El nivell econòmic i el percentatge de població amb estudis superiors estan 

correlacionats. Aquestes condicionen els resultats de partits com CiU, PSC i BeC.  

- L’origen de les persones està correlacionat als resultats de CiU en alguns casos. A 

més població nascuda a Catalunya millors resultats, contràriament a més població 

nascuda fora la UE pitjors resultats, i encara més negatius si hi ha percentatges alts 
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de persones nascudes a la resta de l’Estat. La variable població nascuda a la resta de 

la UE no està relacionada amb els resultats.  

Per abordar la variable d’inversió ho hem fet de dues maneres; la primera analitzant 

de forma global totes les inversions fetes durant una legislatura per l’Ajuntament de 

Barcelona i la segona centrant-nos en alguns punts amb alts nivells d’inversió degut a 

reformes puntuals. Expliquem les conclusions extretes en l’estudi global: 

- Els models treballats ens indiquen que les variables que defineixen millor els 

resultats de CiU són la renda familiar disponible i el percentatge de població amb 

estudis superiors.  

- Cap de les variables dels resultats electorals tenen relació amb la inversió. I per tant 

les inversions no han creat aparentment cap efecte positiu als resultats de CiU. És 

important destacar que com a variables dels resultats electorals hem treballat amb els 

percentatges totals i variacions relatives respecte els comicis anteriors.  

Un cop estudiades de manera específica les inversions a la Plaça de les Glòries, al 

Passeig de Sants, L’Avinguda Diagonal, Passeig de Gràcia  i el Carrer Bonaplata 

observem:  

- El conjunt de inversions fetes a la Plaça de les Glòries per l’Ajuntament de 

Barcelona i la iniciativa privada han retornat de forma positiva en els resultats de 

CiU 

- Al Passeig de Sants tot i la gran polèmica pel desallotjament de Can Vies, CiU ha 

obtingut un resultats menys negatius que a la resta de la ciutat i del districte. Es fa 

difícil assegurar que l’efecte l’ha provocat la infraestructura però observant els 

resultats podem assegurar que ha afectat el comportament electoral(tan positivament 

com negativament en alguns sectors) 

- El conjunt de reformes fetes a l’Avinguda Diagonal, Pau Casals, Balmes, Josep 

Tarradelles i Via Augusta han retornat de forma positiva als resultats de CiU. Els 

resultats en el cas de Passeig de Gràcia tot i ser millors que al conjunt de la ciutat a 

la primera corona s’observa un efecte negatiu. 

- La reforma del Carrer Bonaplata ha retornat de forma positiva als resultats de CiU. 

- Observem que les inversions si que tenen un efecte als resultats encara que sigui 

marginal, a vegades positiu i d’altres negatiu. Segurament és això el que provoca 

que quan observem de manera conjunta tota la ciutat no trobem una relació entre 

inversió i resultats electorals.  

Si fóssim capaços de segregar les inversions que han estat percebudes de manera 

positiva i negativa trobaríem la influència a nivell de ciutat que té la inversió a les 

eleccions. Seria molt útil un indicador sobre la opinió a la premsa de la inversió.  També 

milloraria els resultats si poguéssim situar totes i cadascuna de les inversions a un punt 

del mapa amb una àrea d’influència en funció del tipus de inversió. Així podríem trobar 

la inversió per secció censal, una regió molt més petita que el barri. 
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(informació pública i accessible), Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/
http://www.bcn.cat/pressupostos
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/


Referències bibliogràfiques i base de dades  95 

 

 Xavier Valls i Comamala  

 

 

 

 


