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1.Introducció 
 
La comarca de l’Alt Urgell es situa al nord de Catalunya i, per tant, té trets diferenciadors que la 
fan diferent de la resta. És una realitat per si mateixa, de la qual la gent té un gran 
desconeixement. Quin tipus de gent viu a la comarca? Què fan per sobreviure? Viuen 
satisfactòriament, o, pel contrari, els hi manquen serveis mínims? Aquestes i altres preguntes 
d’altra tipus, es poden plantejar segons el pensament estadístic per intentar donar una resposta. 
 
Es podria dir que aquest projecte és una ullada personal d’aquesta comarca, una vista sui generis 
del estudiant que intentant aplicar ensenyances rebudes al llarg de la carrera vol treure 
informació de tots tipus. Informació general i amb un valor aprofitable. Veure quin són els seus 
trets diferenciadors, que té de bo o de dolent com a comarca. El tema pot ser molt llarg i donar 
moltes possibles explicacions.  
 
L’estadística és una ciència per ella mateixa, i la seva funció bàsica és procurar respostes.  En 
aquest projecte no hi ha una gran pregunta a respondre o un gran objectiu a assolir, sinó el que es 
vol és veure quina informació es pot treure, contrastar-la i veure si és lògica i es pot donar una 
explicació, o dit d’una altra manera, proposar moltes preguntes de menor importància. La idea 
principal del projecte radica en dos parts: la metodologia emprada i els anàlisis de les variables 
mitjançant mètodes i eines estadístiques. 
 
La metodologia, per si mateixa, és una part essencial del projecte, ja que no hi havia un exemple 
que seguir o una manera nítida de com fer- la.. La metodologia ha requerit molt de temps per 
preparar- la de manera adient. 
 
També s’ha inclòs una explicació detallada de la comarca i els seus municipis amb tots els seus 
aspectes, que van des del estrictament geogràfic, passant per la descripció de la població fins a 
aspectes econòmics rellevants. No es pot pretendre fer una anàlisi de la comarca sense haver 
explicat com és, què hi passa... 
 
Així, el objectiu que es podria esperar un cop finalitzada la lectura del present projecte, seria que 
fos suficientment profund com per quins municipis són més rurals que altres o si la comarca està 
prou modernitzada. Evidentment, aquí només es presenten una sèrie de dades tractades i la 
informació que s’extreu d’elles. 
 
Un signe positiu pel projecte són les conclusions o idees pròpies de cada lector.  Si el projecte, 
presenta les dades de manera clara e intel·ligible, qualsevol persona hauria de ser capaç 
d’entendre’l i treure conclusions pròpies. 
 
Per últim, el projecte està escrit en català. Perquè? És com un repte. Jo sóc castellanoparlant però 
sinó puc fer la redacció en català amb una mica de caire científic i que alhora es pugui fer 
entenedor, llavors tindré moltes dificultats en el futur. És veritat que aquest fet sembla que jugui 
en contra del projecte, emperò s’ha realitzar un esforç addicional per suplir aquesta manca. El 
idioma no ha de ser una barrera. 
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2. Diagnosi de l’Alt Urgell 
 
2.1. Marc territorial i administratiu 
 
2.1.1 Característiques físiques del territori i usos del sòl 
 
L'Alt Urgell és una comarca pirinenca de característiques clarament muntanyoses. La comarca 
limita al nord amb el Principat d’Andorra, al sud amb les comarques del Solsonès i la Noguera, a 
llevant amb la Cerdanya, el Berguedà i el Solsonès, i a ponent amb el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà i la Noguera. 
 
El sector nord de l'Alt Urgell forma part dels Pirineus axials. En aquest sector hi predominen els 
materials pissarrencs i granítics, una vegetació de tipus alpí i subalpí i un clima sever. En canvi, el 
sector meridional és clarament prepirinenc amb predomini de materials calcaris, amb vegetació poc 
frondosa i un relleu abrupte.  
 
L'extrem més meridional de la comarca s'endinsa cap a la depressió central amb relleus suaus 
característics d'aquesta unitat. El 63% de la superfície comarcal es troba entre els 1.000 i 2.000 metres 
d'altitud mentre que un 5,7% està per sobre dels 2.000 metres.  
 
L'orografia comarcal s’estructura entorn de l’eix que forma el riu Segre al seu pas per la Seu d’Urgell i 
la ribera d’Olianes. A les valls principals del Segre s’hi han anat emplaçant els principals nuclis de 
població de l’Alt Urgell: la Seu d’Urgell, Organyà i Oliana. A l’entorn d’aquestes valls principals hi 
ha les valls secundàries, normalment de menors dimensions. 
 
2.1.2 Entorn polític – administratiu 
 
L’Alt Urgell és, després de la Noguera, la segona comarca més extensa de Catalunya, amb una 
superfície de 1.447,5 km2, la qual està formada per un total de 19 municipis. La densitat de població 
(14,68 hab/km2), és una de les més baixes de les comarques de Catalunya (taula 1).  
 
L’estructura municipal es caracteritza per la gran extensió dels seus municipis (vuit municipis tenen 
més de 100 km2) i per l’escàs nombre d’habitants de molts d’ells: tretze municipis tenen menys de 500 
habitants, dels quals, set en tenen menys de 200. Resultat d’això és que en dotze municipis, la densitat 
de població no assoleix els cinc habitants per quilòmetre quadrat.  
 

TAULA 1. SUPERFÍCIE I DENSITAT DE POBLACIÓ PER MUNICIPIS.  
Municipi  Superfície 

(km2) 
Altitud 

(m) 
Densitat 

2006 
(hab/km2) 

Alàs i Cerc 57,7 768 7,0 
Arsèguel 10,6 950 9,4 
Bassella 70,3 425 3,6 
Cabo 80,3 768 1,3 
Cava 42,2 1.335 1,3 
Coll de Nargó 151,4 573 4,1 
Estamariu 21,2 1.084 5,5 
Fígols i Alinyà 102,2 602 2,5 
Josa i Tuixén 68,2 1.206 2,6 
Montferrer i Castellbó 176,7 732 5,3 
Oliana 32,4 469 59,8 
Organyà 12,5 558 76,9 
Peramola 56,2 566 6,7 
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Pont de Bar 42,6 861 4,5 
Ribera d’Urgellet 107 702 9,0 
Seu d'Urgell 15,5 691 808,6 
Valls d’Aguilar 123,8 669 2,5 
Valls de Valira 171,3 740 4,3 
Vansa i Fórnols  106,1 989 1,8 
    

Total Comarca  1.447,5  14,7 

Total Lleida 12.167,6  33,5 

Total Catalunya  32.106,5  222,2 
Font : Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 

 
2.1.3 Protecció ambiental 
 
La diversitat del medi físic de l'Alt Urgell i la varietat paisatgística de la comarca ja constitueix, 
per si sola, una autèntica riquesa natural. Morfològicament, el relleu comarcal està estructurat al 
voltant de l'eix que forma la vall del riu Segre a la que conflueixen un seguit de valls laterals 
entre tres unitats de relleu, com són la pirenaica, prepirinenca i un petit sector de la depressió 
central. 
 
Aquesta diversitat del medi físic juntament amb una important qualitat de l'entorn mediambiental 
està amenaçada per la contaminació del riu Valira i dels seus afluents, per l'explotació de les 
graveres en els marges dels rius, els abocaments incontrolats, el vessament d'aigües residuals 
domèstiques i també d'empreses, el impacte dels embassaments en consumir un sòl especialment 
productiu i la construcció de minicentrals. 
 
La superfície de sòl de la comarca és, majoritàriament, forestal i en els límits comarcals hi ha sis 
espais naturals protegits pel Pla d'espais d'interès natural (PEIN) dels quals destaca el parc 
natural del Cadí-Moixeró, que té el 30% de la superfície a l'Alt Urgell, a banda de la Serra de 
Turp, la Serra del Verd, les Serres d'Odèn i el Port del Compte, la Serra d'Aubenç i la Vall de 
Santa Magdalena. En l’any 2003 es va aprovar el nou Parc Natural de l’Alt Pirineu que  ocupa el 
5,74% de la superfície de la comarca, i que agafa els municipis de les Valls de Valira i 
Montferrer i Castellbó. 
 
2.2. Demografia 
 
2.2.1  Població 
 
Evolució de la població de l’Alt Urgell 
 
L'Alt Urgell forma part de les comarques de Catalunya que en aquest segle han patit una 
important davallada de població. Després d'arribar a un màxim de població l'any 1860, el nombre 
d'habitants no ha fet més que davallar amb l'excepció d'uns períodes de recuperació molt 
concrets, com els darrers anys. 
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Font : Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 

 
De 1981 a 1986, la comarca perd 470 habitants. De 1986 a 1991, es produeix una certa 
recuperació, ja que l’Alt Urgell passa de tenir 18.865 habitants l’any 1986 a tenir-ne 19.010 el 
1991. De l’any 1991 fins 1996 la situació es gairebé idèntica, i de 1996 cap a endavant comença 
una recuperació de la població que continua creixent fins 2006, on hi ha  la població més alta, 
21.257 habitants. Segurament, aquesta recuperació és deguda a la immigració. 
 
 
TAULA 2. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA DE L'ALT URGELL.  

Municipi  1.986 1.991 1.996 2.001 2.006  

 

2.006 

Homes 

2.006  

Dones 
        
Alàs I Cerc 424 403 409 391 404 217 187 
Arsèguel 83 101 101 101 100 49 51 
Bassella 393 367 341 306 256 134 122 
Cabo 159 142 127 119 104 60 44 
Cava 50 51 61 59 56 34 22 
        
Coll de Nargó 684 623 606 601 618 333 285 
Estamariu 140 134 135 124 117 62 55 
Fígols i Alinyà 377 347 306 289 254 137 117 
Josa i Tuixén 134 145 141 157 176 91 85 
Montferrer i Castellbó 631 659 730 753 944 512 432 
        
Oliana 2.075 2.017 1.844 1.856 1.939 983 956 
Organyà 1.079 1.049 1.010 989 961 476 485 
Peramola 408 393 375 381 377 203 174 
Pont de Bar 171 169 142 163 193 109 84 
Ribera d'Urgellet 817 822 743 820 971 515 456 
        
Seu d'Urgell 10.101 10.374 10.711 11.101 12.533 6.189 6.275 
Valls d'Aguilar 234 229 302 315 314 172 142 
Valls de Valira 745 818 748 775 744 405 339 
Vansa i Fórnols  160 167 174 166 196 108 88 

        
Total Comarca 18.865 19.010 19.006 19.466 21.257 10.789 10.468 

Gràfic 1. EVOLUCIO DE LA POBLACIÓ
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Total Lleida 352.049 353.455 356.456 365.023 407.496 208.332 199.164 

Total Catalunya 

 

5.978.638 6.059.494 6.090.040 6.361.365 7.134.697 3.543.706 3.590.991 

 
Font : Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 

 
Distribució de la població 
 
La comarca de l’Alt Urgell la componen dinou municipis situats a la vall del Segre i de la Valira. 
És una comarca extensa amb quatre zones ben diferenciades geogràficament i també pel que fa a 
les característiques socioeconòmiqes: d’una banda hi ha la zona més meridional articulada a 
l’entorn d’Oliana; en segon lloc, les planes de Coll de Nargó i Organyà, en tercer lloc la ribera de 
la Seu d’Urgell o Urgellet i en quart lloc els pobles de les valls laterals. 
 
L’anàlisi de la distribució de la població segons la grandària, reflexa un progressiu despoblament 
d’algunes zones rurals en benefici d’un augment de població a la Seu d’Urgell. Aquesta 
tendència es reflexa fins l’any 1996 però d’aquí en davant, determinats municipis deixen de 
perdre individus.  No hi ha un estancament de la població; en els deu últims anys hi ha una 
recuperació demogràfica en gairebé tota la comarca.  Són algunes dels municipis que mostren 
indicis de despoblament, com per exemple, Bassella o Peramola. Per altra banda, hi ha municipis 
“secundaris” que creixen en població com  Josa i Tuixén. 
 
Creixement demogràfic 
 
A l’Alt Urgell, s’observa un augment de la taxa de natalitat i de la taxa de mortalitat. En aquest 
mateix període, Catalunya també ha tingut un lleuger augment en la taxa de natalitat, però no tan 
alta com a la comarca, i la taxa de mortalitat és la mateixa (taula 3). 
 
TAULA 3. MOVIMENT NATURAL PER RÀTIOS. 
 Comarca Catalunya 
 2001 2005 2001 2005 
Nascuts vius 
Defuncions 
Matrimonis  
 

0,58 % 
1,00% 
0,33% 

 

0,85% 
1,47% 
0,36% 

1,01% 
0,87% 
0,47% 

 

1,13% 
0,87% 
0,44% 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Moviment nat ural de la població. Dades municipals i comarcals. 2007 

 
Estructura de la població per sexe i edat  
 
L'estructura per edats de la població reflecteix un elevat envelliment de la població urgellenca 
amb una mitjana de majors de seixanta-cinc anys del 19,99%, quatre punts superior a la mitjana 
catalana (15,91%). A nivell municipal la Seu d'Urgell té un percentatge de majors de seixanta-
cinc anys inferior a la mitjana comarcal i per sota del 20% del conjunt de la població, que en 
concret és el 17,03% (gràfic 2). D'altra banda, el municipis de Fígols i Alinyà té més del 30% de 
població amb més de seixanta-cinc anys.  
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Font : Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 
  

És evident que la població masculina és major en totes les edats que la femenina excepte en els 
majors de seixanta i cinc anys, que és factible pensar que es degut a que les dones tenen una 
esperança de vida més llarga. 

 

2.2.2. Ocupació i mercat laboral 
 
Població activa. Taxes d’activitat 
 
La comarca de l'Alt Urgell presenta una demografia més enve llida que la del conjunt de 
Catalunya. El coeficient diferencial amb la mitjana del país situa l'Alt Urgell un 2,2% per sota en 
població infantil (menors de quinze anys) i un 2,4% en població jove, mentre en percentatge de 
gent gran (65 anys i més) aquest és superior en 8,5 punts a la mitjana del país (16,47%).  
 
Entre 1981 i 1996 els índexs d'envelliment i de reemplaçament generacional a l'Alt Urgell 
mostren un progressiu envelliment de població a tots els municipis de la comarca. Evidentment, 
aquesta circumstància condiciona la situació del mercat laboral de la comarca, tot i que hi ha 
altres característiques de població importants com ara la dispersió, la poca densitat de població i 
l'abandó d'uns 32 nuclis de la comarca.  
 
Durant el període de 1981 a 1991es va produir un augment de la població activa de l’Alt Urgell. 
Del 1991 al 1996 va haver-hi una petita davallada de la població activa, degut a la reducció del 
nombre d’homes actius, ja que la població activa femenina es va incrementant paulatinament. 
Tot i que la població femenina ha augmentat en el conjunt de la població activa, el nombre 
d’homes encara és molt més gran que el de dones. L’any 2001 hi ha les taxes d’activitat més 
altes mai observades.  
 
TAULA 4. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA SEGONS EL S EXE. 

 
Població activa de l’Alt Urgell 

Taxa d’activitat  
(% població > 16 anys) 

 

Homes Dones Total Alt Urgell Catalunya 
1981 
1986 
1991 
1996 
2001 

n.d. 
5.378 
5.379 
5.004 
5.200 

n.d. 
2.058 
2.658 
2.873 
3.556 

7.280 
7.436 
8.037 
7.877 
8.756 

- 
48,7 
50,9 
48,6 
53,5 

50,7 
50,4 
53,9 
53,4 
58,4 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Estadística de Població. 2007 

Gràfic 2.PIRAMIDE DE POBLACIO DE L'ALT 
URGELL 2006
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L’evolució de la població activat marca els canvis en la taxa d’activitat. En els últims anys, s’ha 
produït un augment considerable de la taxa de activat tant a l’Alt Urgell com a Catalunya. Al 
2001 s’ha produït una augment en la taxa d’activitat tant a la comarca com en el conjunt de 
Catalunya (taula 4). Tot i això, la taxa d’activitat de la comarca al 2001 (53,6) encara es situa tres 
punts per sobre per damunt de la de Catalunya (50,2).  
 
Atur registrat 
 
Entre el 1991 i 2006 el nombre d’aturats passa de 177 a 532. La crisis de Taurus va incidir en el 
increment del aturats. A partir d’aquí, s’ha anat produint una reducció en el nombre d’aturats fins 
a arribar als 277 registrats a la comarca al 1999, que situa l’atur comarcal en un 3,4% (gràfic 3 i 
taula 5).  

 
TAULA 5. ATUR REGISTRAT. 1991/2006 

 

Municipi  1.991 1.996 2.001 2.006 Var. Absoluta  

2001/06 

Var. Relativa 

 2001/06 
       
Alàs i Cerc 2 0 2 4 2 100,0 
Arsèguel 1 0 2 4 2 100,0 
Bassella 2 3 5 1 -4 -80,0 
Cabó 1 3 0 2 2  
Cava 0 0 0 0 0 0 
       
Coll De Nargó 10 6 12 15 3 25,0 
Estamariu 1 0 1 0 -1 -100,0 
Fígols i Alinyà 1 2 2 4 2 100,0 
Josa i Tuixén 2 2 2 3 1 50,0 
Montferrer i Castellbó 3 5 7 13 6 85,7 
       
Oliana 16 46 47 55 8 17,0 
Organyà 15 35 20 38 18 90,0 
Peramola 1 4 3 4 1 33,3 
Pont de Bar 0 2 3 4 1 33,3 
Ribera d'Urgellet 4 6 3 17 14 466,6 
       
Seu d'Urgell 114 155 188 354 166 88,3 

Gràfic 3. ATUR REGISTRAT ALT URGELL
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Valls d'Aguilar 4 3 1 3 2 200,0 
Valls de Valira 1 1 4 9 5 125,0 
Vansa i Fórnols  1 1 0 2 2  
       

Total Comarca 

% Població Activa 

 

177 

2,2 

274 

3,4 

 

302 

3,4 

532 

 

230 

 

76,15 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 

 
L’estructura de l’atur per edat i sexe, denota un clar predomini de les dones, especialment en el 
segment de població de 31 a 54 anys. Per tant, l’atur femení afecta a dones i els grups que 
s’incorporen per primer cop o es reincorporen al mercat de treball després d’estar-ne al marge 
(per maternitat...) un cert període de temps (taula 6). Entre els homes, és significatiu que el  
nombre d’aturats en edat jove és més gran que els que tenen més de 55 anys (taula 6). 
 
TAULA 6. ATUR REGISTRAT A LA COMARCA PER EDAT I SEXE. 2006 

Alt Urgell  < 30 anys 31-54 anys 55 anys i més TOTAL 
Homes 60 95 34 189 
Dones 86 211 46 343 
     
Total 146 306 80 532 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya.2007 

 
Per sectors econòmics, els aturats en  indústries manufactures, comerç, reparacions i hostaleria, 
són el grup més nombrosos. Els aturats en indústries manufactures agrupa un 19,5% dels aturats, 
mentre que el comerç i reparacions i l’hostaleria representen el  16,3% i el  18,4% 
respectivament. La resta de branques d’activitat representen una taxa d’atur entre el 0,5% 
(mediació financera) i el 5,4% (serveis personals i altres) (taula 7). 
 
TAULA 7. ATUR REGISTRAT PER BRANQUES D’ACTIVITAT. 2006 
Branques d’activitat Alt Urgell 
Agricultura i pesca 
Extractives, energia i aigua 

14 
2 

Indústries manufactureres 
Construcció 
Comerç i reparacions 
Hostaleria 
Transports i comunicacions 

104 
42 
87 
98 
11 

Mediació financera 
Immobiliàries i serveis empresarials  
Administració pública 
Educació 
Activitats sanitàries i serveis socials  
Serveis personals i altres 
Sense ocupació anterior 
 

3 
81 
18 
15 
18 
29 
10 

Total 532 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 

 
Sectors d’activitat 
 
L’anàlisi de la població ocupada de l’Alt Urgell mostra que hi ha un clar predomini de les 
activitats terciàries (62,6% dels ocupats), seguides del sector secundari (13,2% dels ocupats a la 
indústria i 14,2% a la construcció) i del sector primari (el 11,2% restant) (taula 8). 
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TAULA 8. ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA POBLACIÓ OCUPADA. 2001 
 Agricultura i 

ramaderia 
Indústria Construcció Serveis 

Municipi  Total Ocupats % Ocupats % Ocupats % Ocupats % 
          
Alàs i Cerc 190 30 15,7 16 8,4 26 13,6 118 62,1 
Arsèguel 52 4 7,6 1 1,9 5 9,6 42 80,7 
Bassella 105 45 42,8 22 20,9 15 14,2 39 37,1 
Cabó 45 24 53,3 8 17,7 1 2,2 12 26,6 
Cava          
          
Coll De Nargó 227 53 23,3 37 16,3 33 14,5 104 45,8 
Estamariu 65 18 27,6 10 15,3 8 12,3 29 44,6 
Fígols i Alinyà 99 26 26,2 14 14,1 22 22,2 37 37,3 
Josa i Tuixén 63 9 14,3 5 7,9 12 19,0 37 58,7 
Montferrer i Castellbó 330 67 20,3 48 14,5 36 10,9 179 54,2 
          
Oliana 854 65 7,6 306 35,8 93 10,8 390 45,6 
Organyà 430 43 10,0 78 18,1 72 16,7 237 55,1 
Peramola 149 45 30,2 31 20,8 10 6,7 63 42,2 
Pont de Bar 71 14 19,7 7 9,8 10 14,0 40 56,3 
Ribera d'Urgellet 332 67 20,1 41 12,3 35 10,5 189 56,9 
          
Seu d'Urgell 4.651 174 3,7 452 9,7 715 15,3 3.310 71,1 
Valls d'Aguilar 133 24 18,0 22 16,5 21 15,7 66 49,6 
Valls de Valira 335 51 15,4 28 8,4 46 13,9 210 63,4 
Vansa i Fórnols  51 13 25,4 8 15,6 9 17,6 21 41,1 
          
Total Comarca 8.205 761 9,2 1.132 13,9 1.170 14,2 5.137 62,6 
Lleida 158.141 21.009 13,3 28.409 17,9 20.325 12,8 90.211 57,0 
Catalunya 2.815.126 69.287 2.4 708.921 25,1 291.482 10,3 1.745.436 62,0 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 

 
El sector terciari és l’únic sector que ha sofert un increment constant del nombre de ocupats. El 
sector de la indústria i la construcció mantenen una evolució similar, tot i que la població 
ocupada en el sector de la indústria s’ha anat reduint en els darrers anys. Per contra, l’agricultura 
ha sofert una davallada de forma significativa durant els últims anys (taula 9). 
 
TAULA 9. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA PER GRANS SECTORS D’ACTIVITAT (%) 

 1986 1991 1996 2001 Catalunya 2001 
Agricultura 
Indústria 
Construcció 
Comerç i Serveis  
No hi consta 

21,2 
23,1 
7,0 

41,6 
7,1 

14,6 
22,9 
10,5 
51,9 
0,0 

11,2 
19,8 
12,0 
57,0 
0,0 

9,2 
13,8 
14,2 
62,6 
0,0 

2,4 
25,1 
10,3 
62,0 
0,0 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 

 
L’anàlisi de la població ocupada per branques d’activitat, permet apreciar que dins el sector 
terciari predominen els comerciants i venedors (18,2%), els professionals d’hostaleria (8,1%), els 
transports i comunicacions (6,3%) i l’administració pública (7,1%). Els treballadors de les 
indústries manufactureres també representen  una proporció important de ocupats (13,1%), així 
com els de la construcció (14,2%). Finalment els agricultors tenen un pes força important a la 
comarca (8,9%), tot i la seva davallada en el nombre de ocupats en els últims anys (taula 10). 
 
TAULA 10. OCUPATS REGISTRATS PER BRANQUES D’ACTIVITAT.  
 ALT URGELL 
Branques d’activitat 1991 1996 2001 
Agricultura i ramaderia 1.081 771 737 
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Pesca 
Indústries extractives 

14 
33 

18 
37 

24 
18 

Indústries manufactureres 
Electricitat, gas i aigua 
Construcció 
Comerç i reparacions 
Hoteleria 
Transports i comunicacions 

1.585 
86 

787 
1.308 

496 
455 

1.279 
71 

844 
1.042 

543 
483 

1.076 
43 

1.170 
1.497 

668 
525 

Mediació financera 
Immobiliàries i serveis empresarials  
Administració pública, defensa i SS 
Educació 
Activitats sanitàries i serveis socials  
Altres serveis  
Personal domèstic 
Organismes extraterritorials  

227 
218 
367 
353 
210 
180 

90 
0 

187 
389 
476 
379 
265 
205 

27 
5 

218 
373 
588 
456 
413 
248 
151 

0 
Total 7.490 7.021 8.205 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 
 
 
TAULA 11. COEFICIENT D’ESPECIALITZACIÓ RELATIVA DELS PRINCIPALS SECTORS. 1996/2001 
 1996 2001 

Municipi  Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Alàs i Cerc 
Arsèguel 
Bassella 
Cabó 
Cava 
Coll de Nargó  
Estamariu 
Fígols i Alinyà 
Josa i Tuixén 
Montferrer i Castellbó  
Oliana 
Organyà 
Peramola 
El Pont de Bar 
Ribera d’Urgellet  
la Seu d’Urgell 
les Valls d’Aguilar 
les Valls del Valira 
la Vansa i Fórnols 
 
Alt Urgell 
Catalunya 

7.01 
2.89 

13.35 
25.31 
9.96 
8.97 

11.81 
13.45 
8.05 
7.01 
2.10 
3.54 

11.65 
12.33 
11.34 
0.88 
6.50 
6.74 

12.58 
 

3.50 
1 

0.55 
0.36 
0.62 
0.09 
0.37 
0.62 
0.64 
0.42 
0.21 
0.42 
1.39 
0.35 
0.71 
0.51 
0.49 
0.51 
0.97 
0.52 
0.35 

 
0.61 

1 

1.61 
2.67 
2.18 
1.34 
2.29 
1.50 
1.23 
2.44 
1.98 
1.89 
1.46 
2.05 
1.31 
0.89 
1.01 
1.81 
1.24 
1.65 
0.82 

 
1.72 

1 

0.83 
1.04 
037 

0.10 
0.69 
0.70 
0.56 
0.45 
0.92 
0.87 
0.66 
0.92 
0.52 
0.64 
0.70 
1.17 
0.67 
0.86 
0.73 

 
0.98 

1 

6,41 
3,12 

11,22 
21,61 
8,83 
9,48 

11,25 
10,67 
5,80 
8,25 
3,09 
4,06 

12,27 
8,01 
8,20 
1,52 
7,33 
6,18 

10,36 
 

3,76 
1 

0,33 
0,07 
0,83 
0,70 
0,51 
0,64 
0,61 
0,56 
0,31 
0,57 
1,42 
0,72 
0,82 
0,39 
0,49 
0,38 
0,65 
0,33 
0,62 

 
0,55 

1 

1,32 
0,92 
1,38 
0,21 
0,42 
1,40 
1,18 
2,14 
1,84 
1,05 
1,05 
1,61 
0,64 
1,36 
1,01 
1,48 
1,52 
1,32 
1,70 

 
1,37 

1 

1,00 
1,30 
0,35 
0,43 
0,98 
0,73 
0,72 
0,60 
0,94 
0,87 
0,73 
0,88 
0,68 
0,90 
0,91 
1,14 
0,80 
1,01 
0,66 

 
1,01 

1 
         
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 Elaboració pròpia. 

 
Si realitzem una anàlisi del coeficient d’especialització per grans sectors (taula 13), l’any 1996, 
destaca l’elevat coeficient d’especialització de l’Alt Urgell en el sector primari (3,50) i 
l’especialització en la construcció (1,72). En canvi, en la resta de sectors el coeficient no assoleix 
la unitat, tot i que els serveis s’hi apropen força (0,98). L’any 2001, l’agricultura i la construcció 
continuen tenint un elevat coeficient d’especialització però una mica inferior en el cas de 
construcció. No obstant això, cal destacar que  a la construcció aquest coeficient s’ha disminuït 
en 0,35 punts, mentre que a l’agricultura ha augmentat en 0,26 punts.  Aquest fet reflexa el 
guany de pes del sector primari a la comarca, tot i que cal destacar que el coeficient 
d’especialització del sector agrari a l’Alt Urgell, encara és superior al general de Catalunya 
(gràfic 4). 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 

 
En funció del coeficient d’especialització que presenten, els municipis es poden classificar en 3 
grups diferents (taula 11). El primer grup engloba aquells municipis que tenen un coeficient 
d’especialització en el sector primari força superior a la comarca, com és el cas de Cabó. El 
segon grup el formen aquells municipis que tenen un elevat coeficient d’especialització en el 
sector terciari, com és el cas de Alàs i Cerc, Arsèguel, Cava, la Seu d’Urgell i les Valls del 
Valira. El tercer grup el formen els municipis que comparteixen l’especialització agrària amb 
l’especialització en el sector secundari, com és el cas de Bassella,  Coll de Nargó, Estamariu, etc. 
 
Si s’analitza el  coeficient per branques d’activitat, es pot veure, al igual que en la gràfica 4 i en 
la taula 12,  l’especialització de la comarca en el sector agrari i de la construcció. 
 
També cal destacar l’especialització en alguns subsectors industrials (extractives, energia i 
aigua) i en algunes branques del sector terciari (hostaleria, comerç i reparacions, transports i 
comunicacions i Administració Pública). Vegeu taula 12. 
 

TAULA 12. COEFICIENT D’ESPECIALITZACIÓ RELATIVA DE LA  
COMARCA PER BRANQUES D’ACTIVITAT. 2001 

Branca d’activitat Coeficient 
Agricultura, ramaderia i pesca 
Extractives, energia i aigua 
Indústries manufactureres 
Construcció 
Comerç i reparacions 
Hostaleria 
Transports i comunicacions 
Mediació financera 
Immobiliàries i serveis empresarials  
Administració pública 
Educació 
Activitats sanitàries i serveis socials  
Serveis personals i altres 

3.76 
1,01 
0,53 
1,37 
1,14 
1,47 
0,95 
0,89 
0,50 
1,42 
0,99 
0,85 
0,91 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 

 
 
 

Gràfic 4. PES SECTORS ECONÒMICS 
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2.3. Estructura econòmica 
 
La comarca de l'Alt Urgell, forma part del conjunt de comarques que presenten augments del 
PIB inferiors a la mitjana del Principat, però per sobre de el 2% en el conjunt del període 2001-
2005.  Aquesta comarca, juntament amb la resta de comarques dels Pirineus lleidatans, tenen els 
increments del PIB menors. 
 
TAULA 13. EVOLUCIÓ DEL PIB. COMARCAL. 2001/05 
 2001 2002 2003 2004 2005   
S. Primari 
 
Construcció 
 
Indústria 
 
S. Terciari 
 
Alt Urgell 
 
Catalunya 

2,4 
 

3,8 
 

-6,0 
 

3,1 
 

2,5 
 

2,5 

5,6 
 

1,7 
 

0,6 
 

2,6 
 

2,3 
 

2,5 

-10,3 
 

6,5 
 

1,0 
 

2,6 
 

2,0 
 

2,6 

1,3 
 

5,8 
 

3,0 
 

3,0 
 

3,2 
 

2,7 

-4,0 
 

0,7 
 

-1,3 
 

4,5 
 

2,5 
 

2,9 

 
 

 
 
 
 
 

Font: Anuari Estadístic Comarcal Caixa Catalunya  2006. 
 
El PIB de l’Alt Urgell, ha crescut un 2,5% l’any 2005 (taula 13), taxa que manté la tendència 
d’anys anteriors de creixement inferior a la mitjana catalana (2,9% el 2005 en el conjunt de 
Catalunya). La caiguda del PIB del sector primari, la desacceleració de l’activitat industrial, 
l’estabilitat del terciari i un impuls relativament poc intens de la construcció,  són les 
explicacions per sectors, que es veuen descrites a la taula 13. 
 
2.3.1. Sector primari 
 
Agricultura 
 
L’anàlisi de les dades publicades en el darrer cens agrari (1999) mostren com la comarca de l’Alt 
Urgell tenia una superfície agrària total de 115.940 ha. La major part d’aquesta superfície, el 
42%, correspon a terrenys forestal, el 21% a terres classificades com altres i el 37% restant 
forma el que s’anomena la superfície agrària útil (SAU). Vegeu gràfic 5. 

 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 2007 

GRÀFIC 5. SUPERFÍCIE AGRÀRIA ÚTIL ALT 
URGELL. 1999 (hectàrees) 
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Els farratges són, avui per avui, el principal conreu de la comarca. Gairebé la meitat de la 
superfície agrícola útil es dedica a farratges encara que assistim a una important tendència de 
reducció d'aquest cultiu en benefici d'altres de més productius com ara el blat de moro farratger i 
cereals d'hivern. En cereals, l'ordi és el que més es produeix ja que la comarca encara compta 
amb zones de secà. 
 
La comarca, tradicionalment productora de poma i en menor mesura de pera, ha perdut bona part 
de les plantacions a causa de la liberalització del mercat fruiter i de l'augment de la competitivitat 
en el sector a causa de la sobreproducció i de l'entrada de poma estrangera en el mercat català. 
En l'actualitat, queden molt poques plantacions fruiteres i aquestes, bàsicament, es concentren a 
la zona de la Ribera d'Urgellet. Tot i això, no es descarta la recuperació i promoció de la poma de 
les valls del Cadí com a fruit de qualitats gustatives molt apreciades en el mercat local. 
 
En l'actualitat, en el sector agrícola urgellenc, la modernització dels regadius i la concentració 
parcel·lària són dels temes prioritaris. Els agricultors i ramaders de la comarca, a través dels 
diversos municipis estan duent a terme importants transformacions territorials imprescindibles 
per garantir la viabilitat de les explotacions agràries i per fer possible una explotació dels 
recursos naturals a partir de les noves tecnologies. També s’ha produït una reducció notòria del 
nombre d’explotacions agràries. Com a conseqüència d’aquesta reducció es produeix un 
increment de la seva superfície mitjana, augmentant la productivitat global de les explotacions. 
 
Ramaderia 
 
La  ramaderia continua sent la principal activitat dins el sector agrari i especialment el vacú de 
llet. L’any 1999, hi havia a la comarca prop de 320 explotacions dedicades al bestiar boví, la 
majoria de les quals es dediquen a la producció de llet (taula 14). 
 
Una bona part del sector lleters de la comarca és altament productiu, competitiu i tecnificat, i es 
considera l’Alt Urgell com una de les zones de muntanya on aquest està més desenvolupat. En 
aquest procés de desenvolupament del sector lleter ha tingut una importància fonamental la 
disponibilitat d’estructures cooperatives de comercialització i de serveis. 
 
 
TAULA 14. EXPLOTACIONS RAMADERES 1999.  

 Boví  Oví i cabrum Porcí Aviram Conilles 
Mare 

Equins Total 

Explotacions 324 128 190 376 300 50 1.368 

Places 21.501 24.817 36.156 244.593 5.198 391 333.376
Font: Anuari Estadístic de Catalunya. 2007 

 
2.3.2. Sector secundari 
 
Els establiments industrials que predominen a la comarca de l’Alt Urgell són els lligats als 
recursos de la zona, làctics, carnis, fusters, àrids i energètics (taula 15). Tot i això, és 
significativa la presència de branques que no tenen relació amb aquests recursos, com la química 
o el tèxtil i confecció.  
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TAULA 15. ESTABLIMENTS D’EMPRESES INDÚSTRIALS  
  Comarca  Catalunya 

 1999 2002 1999 2002 
Energia i aigua 
Química i metall 
Transformació de metall 
Productes alimentaris  
Tèxtil i confecció 
Paper, edició, fusta i suro 
Altres indústries 
Total 

15 
11 
38 
29 
9 

34 
3 

139 

16 
11 
39 
28 
8 

31 
4 

137 

1.125 
3.978 

20.245 
4.897 

11.658 
14.104 

4.181 
60.188 

1.257 
3.875 

20.427 
4.679 

10.600 
13.865 

4.065 
58.778 

Font. Institut d’Estadística de Catalunya. 2007 

 
En el camp de la construcció, per la seva banda, després d'un inici de dècada amb un cert 
alentiment de l'activitat, cap als anys 2004 i 2005 s'ha notat un important increment d'aquesta a 
partir d'un augment de la construcció de nous habitatges. 
 
En quan als oficis artesanals, aquests ja no tenen el pes que havien assolit en les societats 
tradicionals. Tot i això, en els darrers anys hi ha hagut un cert revifament de la demanda de 
productes artesanals. 
 
2.3.3. Sector terciari 
 
El més destacat del sector terciari a L'Alt Urgell és l'important ritme de creixement que el sector 
ha experimentat i experimenta en els darrers anys. Aquesta circumstància fa que el sector terciari 
tingui un pes important a la comarca ja que tot i que la comarca és una zona típicament de pas, a 
poc a poc ha anat ampliant l'oferta turística fins aconseguir un desenvolupament del terciari i del 
sector serveis força diversificat ja que es treballa des de l'esquí de fons passant per tot tipus 
d'esports d'aventura fins les estades en Residències Cases de Pagès i una oferta gastronòmica 
àmplia i variada. 
 
Actualment, les branques d’activitat lligades al turisme com són el comerç, la restauració, 
l’hostaleria, el transport i les comunicacions són les que ocupen un major nombre de treballadors 
en el sector terciari. 
 
L’ocupació en el sector terciari a l’Alt Urgell ha passat una situació de clara expansió, ja que el 
nombre de ocupats a augmentat de 4.001 l’any 1996 a 8.205 l’any 2.001. De fet, ha estat aquest 
sector el que ha mantingut l’ocupació de la comarca, ja que, tal i com s’ha vist, les activitats 
agràries estan en una fase de recessió i la indústria està estabilitzada amb una tendència també a 
la reducció de l’ocupació. 
 
Turisme 
 
Els esforços fets en els últims anys en la promoció dels atractius turístics locals han generat un 
important desenvolupament del sector turístic i dels serveis que giren al voltant del turisme de 
manera que han sorgit diverses iniciatives noves que han donat força i competitivitat al sector. 
 
En l'actualitat, les branques d'activitat lligades al turisme com són el comerç, la restauració, 
l’hostaleria, el transport i les comunicacions són també les que ocupen un major nombre de 
treballadors amb un 52,3% del total de la població ocupada en el sector terciari, xifra que en 
municipis com la Seu d'Urgell, Oliana i Organyà arriba fins el 80% de la població ocupada en el 
terciari. 
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El turisme és el veritable sector preeminent de l’economia comarcal. Així, l’oferta hotelera de la 
comarca s’ha duplicat en nombre d’establiments (de 17 l’any 1980 a 37 l’any 2005).  
 
En relació als càmpings, la comarca ha passat de tenir 2 càmpings l’any 1980 a tenir-ne 9 l’any 
2005, 4 de segona categoria i 5 de tercera categoria. La seva oferta es situa al voltant de les 2088 
places. Els càmpings tendeixen a estar localitzats prop dels eixos principals de comunicació. 
 
Pel que fa a les residències cases de pagès, el seu nombre ha anat augmentant paulatinament al 
llarg dels anys. L’any 1994 hi havia a l’Alt Urgell 17 residències cases de pagès que oferien un 
total de 142 places. L’any 2005 el nombre era de 55 amb un total de 401 places. Cal destacar que 
aquests establiments, serveixen per oferir uns ingressos complementaris a  les economies 
pageses. 
 
2.4. Equipaments 
 
Els equipaments docents de l’Alt Urgell són el propis d’una comarca demogràficament estancada 
i amb una tendència a la davallada de la taxa de natalitat. A la comarca hi ha un total de 17 
centres d’ensenyament infantil i primari, dels que 16 són de titularitat pública. L’ensenyament 
secundari amb un total de 5 centres ( 3 de públic i 2 de privats) es concentra en tres municipis, la 
Seu d’Urgell, Oliana, i Montferrer i Castellbó. La UNED (Universitat Nacional d’Estudis a 
Distancia)  disposa d’una seu a la capital comarcal. L’Alt Urgell també disposa d’un centre de 
caràcter privat en educació especial. Finalment, destacar que a la comarca hi ha un important 
desplegament de transport escolar. 
 
En quant a les entitats financeres, la comarca disposava l’any 1997 d’un total de 30 entitats 
financeres, mentre que l’any 2002 hi havia un total de 28 entitats financeres. 
 
Des del punt de vista sanitari l’Alt Urgell s’estructura en dues Àrees Bàsiques de Salut (ABS). 
Els serveis d’assistència primària es troben concentrats a l’únic centre hospitalari de la comarca, 
la Fundació Sant Hospital a la Seu d’Urgell. L’oferta sanitària i assistencial es completa amb 
quatre centres d’assistència primària, tres a la Seu d’Urgell i un altre a Oliana. La majoria de 
municipis tenen visites mèdiques en consultoris locals. 
 
L’oferta esportiva i cultural de la comarca atreu el turisme. Destaquen dos instal·lacions d’esquí 
nòrdic, les instal·lacions olímpiques del Parc del Segre,  i fins un total de 65 instal·lacions 
esportives distribuïdes per tots els nuclis de població. Els equipaments culturals (arxius, 
biblioteques, museus, sales d’actes...) es concentren a les principals poblacions. 
 
En el conjunt de la comarca hi ha uns quaranta equipaments culturals, la meitat dels quals estan 
concentrats a la Seu d'Urgell, mentre que la resta estan repartits pels municipis, la majoria dels 
quals, tenen algun local o centre social per realitzar les seves activitats culturals encara que sigui, 
en molts casos, la pròpia sala d'actes dels ajuntaments.  
 
Quant a museus destaca el Museu d'Acordions de Arsèguel, el del Raier de Coll de Nargó i el 
Diocesà d'Urgell, encara que a la Seu d'Urgell hi ha altres equipaments de tipus religiós com ara 
el Museu Gener o l'arxiu capitular diocesà episcopal. En definitiva, el més important de la 
comarca en quant a equipaments culturals és la construcció d’infraestructures específiques en 
algunes poblacions com Estamariu i Anserall. 
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2.5. Infraestructures 
 
L'Alt Urgell s'estructura a partir de l'eix de comunicació situada a la vall principal (la C-1313) i 
sobre el que es van situant les poblacions més grans de la comarca i les valls secundàries que hi 
conflueixen i que presenten importants disfuncionalitats territorials i un acusat despoblament.  
Certament, la dinàmica social i econòmica que la comarca ha seguit en els darrers decennis ha 
originat importants desequilibris territorials i demogràfics entre el nord i el sud, però sobretot 
entre les valls principals i les valls secundàries. 
 
Tot i que en els últims anys s'ha considerat prioritària la inversió en la millora dels accessos 
locals (L-401 des de la C-1313 a Sant Llorenç de Morunys, L-511 de Coll de Nargó a Isona i 
LV-5134 de Noves de Segre a Taús i límit amb el Pallars Sobirà), aquesta circumstància ha estat 
insuficient per evitar el progressiu despoblament dels nuclis de les valls secundàries i invertir 
una tendència de concentració de població al fons de les valls.  
 
Hi ha línies regulars de transport públic interurbà. Les poblacions que gaudeixen de més serveis i 
amb més freqüència són les que es troben a la vall del Segre.  
 
En quant a infraestructures municipals, la línia elèctrica i el servei telefònic són els serveis més 
sol·licitats per la població, tot i que en l'actualitat hi ha molt pocs habitatges que encara no 
disposen d'aquest servei.  
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3.Objectius 
 
Si es parla de metes a aconseguir en referència al projecte, de manera general es pot dir que, com 
objectiu principal es vol veure el desenvolupament a tots els nivells possibles de la comarca, tot 
visualitzant- la des de el punt de vista d’un estadístic. Ja s’ha dit que amb l’estadística es pot 
avaluar qualsevol cosa sempre que hi hagi dades disponibles, que després es pot transformar en 
informació. 
 
El projecte té dos parts que són importants per si mateixes; la metodologia i les diferents anàlisis 
de les dades. Per la part de les anàlisis, es pot destacar la següent llista  d’objectius que es 
voldrien respondre: 
 
• Veure el desenvolupament de la població i la seva estructura. 
• Observar si la comarca rep immigració o està en perill de despoblació. 
• Veure quin són els nuclis importants, perquè són importants i com es sustenten. 
• Observar quins treballs són els que hi ha i quins són els més importants per fer un perfil de la 

comarca. 
• Demostrar si l’agricultura està en decadènc ia o no. 
• Veure si la comarca té els serveis públics mínims i on es concentren. 
• Experimentar amb altres indicadors que estiguin com variables i que puguin esdevenir 

importants, per exemple, el nivell d’instrucció de la població. 
• Comprovar si la classificació proposada  de variables (poblacionals, socials i econòmiques) 

és factible. 
• Veure, de forma general, el perfil de la comarca i veure particularitats dels municipis. 
• Aplicar els coneixements adquirits a la carrera per fer anàlisis univariants, bivariants i 

multivariants. 
• Observar quines variables són mes importants (explicatives) e identificar- les. 
• Emprar l’estudi bivariant per observar quines relacions lineals hi ha entre variables 

continues, i si és possible trobar un perquè. 
 
L’altra part important del projecte és la metodologia. Aquest ha estat una complicació que s’ha 
anat solucionant com s’ha pogut, donant passos endavant i endarrere simultàniament, podria 
servir per de referència per altra gent que consulti aquest projecte. Alguns dels objectius van 
encarats a aquesta part: 
 
• Veure com fer una base de dades des de zero i tomar decisions de com fer- la (en ràtios, en 

dades absolutes.) 
• Observar com es pot fer una selecció de variables, tenint en compte si representen la mateixa 

informació o si a la hora de posar-ho com a variables és lo mateix. 
• Veure com les variables continues són i han de ser majoria en la base de dades i són molts 

més importants que les variables categòriques, en especial en el apartats que no són 
l’univariant. Els estadístics preferim les variables continues. 

• Comprendre quins problemes han sortit en la metodologia i com s’han pogut solucionar si es 
s’ha pogut. 

• Explicar tota la metodologia que s’ha fabricat, donant explicacions  de com i perquè s’han fet 
alguns coses i altres no. 

• Ressaltar la importància de la metodologia, tot recalcant que ha estat un procés 
d’aprenentatge. 
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• Veure que la metodologia emprada és correcta o, com a mínim, que és coherent amb el que 
es vol pel projecte. 

 
Hi ha altres objectius que es volen aconseguir, que podrien semblar secundaris però no ho són. 
Al incloure un apartat on s’explica la situació de l‘Alt Urgell, també són objectius que es poden 
proposar: 
 
• Realitzar una descripció completa incloent tota la informació bàsica de la comarca de tots els 

àmbits. 
• Extreure informació i possibles conclusions d’aquests apartats. 
 
També poden sorgir altres objectius durant la realització del projecte, però on es farà la 
valorització final del projecte serà al apartat vuit, on es farà un resum de la informació extreta i 
de més rellevància.  
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4.  Metodologia 
 
La metodologia és una part essencial d’aquest projecte, ja que es va anar definint quan s’anava 
fent el mateix projecte, sense tenir gaire idea de com redactar un treball escrit d’aquesta 
magnitud.  Ja s’ha dit amb anterioritat que aquest apartat és igual o més important que el apartat 
sis és que explicar tot el treball i esforç previ a la redacció del projecte, és plasmar en aquesta 
secció tot aquest treball anterior i addicional, de manera ordenada i explicativa. 
 
En detall, la metodologia consisteix en redactar i explicar els passos donats des del principi fins 
al final, tot exposant amb detall el procediment i coses que s’han fet, els problemes que han 
sorgit o quants passos s’han donat. Aquests detalls són la part fonamental del projecte, perquè 
representen tot l’esforç i temps invertits en realitzar-ho. Per tant, aquesta part també és 
imprescindible. 
 
Des del principi del projecte s’han pres notes i s’ha fet una mena de guia on s’anava posant els 
passos realitzats, on s’explicava que s’havia fet i com s’havia fet. Sense aquest documents i 
altres notes que estan a part, seria impossible realitzar la metodologia, ja que aquesta està basada 
en aquest treball previ. 
 
La metodologia és la part menys objectiva i més personal de tot el projecte, ja que està basada en 
una experiència pròpia. Aquí van els dubtes i reflexions. És un escrit amb pinzellades personals i 
opinions. No hi havia una manera de fer- lo escrit que fos formal o no semblés menys correcte. 
Com a experiència pròpia (per exemple, es van veure problemes reals que s’hauran d’afrontar en 
l’àmbit laboral)  va ser molt enriquidora. 
 
En aquest apartat del projecte es podran veure set subapartats. A continuació,  es presenten amb 
una breu explicació i de manera ordenada: 
 
• Procés de cerca de dades: la primera part del projecte, de les més extenses en durada, va 

haver-hi dificultats per trobar d’on extreure les dades 
• Base de dades en ràtios: un cop trobada la font primària d’informació, era el moment de fer 

una base de dades. També s’inclouen les proves fins a arribar a una base de dades prou 
sòlida. 

• Proves amb els ACP per treure informació: bàsicament es jugar amb les dades, per evidenciar 
el pes del municipi més important, fer alguns perfils de municipis, veure punts dèbils dels 
ACP i corregir- los. 

• Reducció de variables: quan es va trobar una fórmula per reduir variables, es va fer. En 
realitat, van ser dos proves. La segona va ser la definitiva. 

• Redacció de la memòria: explicació de quin ordre i de què es va escriure, fins a arribar a la 
redacció final del present projecte. 

• Glossari de conceptes: petit glossari on s’inclouen la anotació estadística emprada en el 
projecte. Recomanada per gent que no tingui gaire idea de la matèria.  

 

4.1 Procés de cerca de dades 
 
La metodologia que s’explica aquí està ordenada forma cronològica, és a dir, el que primer 
s’explica són els primers passos que es van donar per confrontar la manera de fer el projecte, i 
arriba fins a just el començament de la redacció del projecte, tenint molta feina ja preparada però 
encara no finalitzada. És molt possible que la secció de metodologia s’ampliï un poc començat 
altres parts del projecte 
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Encetem en profunditat el tema. En primer lloc, el que  es va fer va ser una cerca sobre 
informació de la comarca de l’Alt Urgell.  Es volia fer una primera presa de contacte, trobar 
possibles fonts de dades e informació en general. Al no tenir una idea concreta de que aniria o de 
quina informació seria interessant o útil, no es podia filar prim. 
 
Per començar es va fer primer una cerca en general a internet amb el Google, tot buscant 
informació de la comarca o dels municipis de l’Alt Urgell. La búsqueda a es va fer per paraules 
clau. Algunes de les webs a destacar són la del IDESCAT (pàgina web molt important amb 
posterioritat)  o la del Consell Comarcal. Estan a la bibliografia incloses.  Com a webs per veure 
com estava la cosa no estaven malament. 
 
Un petit comentari especial és mereix la pàgina del IDESCAT. La primera impressió que va 
donar la web, no va ser bona, no semblava que es pogués treure informació útil. Potser es degut 
que en un principi no es va mirar bé que en la pàgina web hi havia informació de la etapa que ens 
interessa, tan a nivell comarcal com municipal. Més endavant va quedar clar que això era un 
error. La pàgina web contenia tota la informació en brut que es podia demanar i necessitar. 
 
Quan es va fer la primera cerca a la web del IDESCAT, de dades que poguessin servir i fossin 
del període de temps que es volia va ser l’anuari estadístic del any 2006. Va ser una mica 
deceptiu, només trobar això, es vol contrastar la informació amb el pas del temps. Com era 
natural, es va pensar de treure les dades d’un altre lloc. 
 
Una altra pàgina web que es va visitar al principi va ser la del INE. El resultat indicava que no 
seria molt satisfactori. Aquí, a primera vista, era més intuïtiu trobar les dades que podrien ser 
útils, estaven actualitzades i estaven des de el 1998. Encara i això hi havia un gran problema: les 
dades estaven a nivell autonòmic. Així no es podien utilitzar. Va ser un altre esforç vacu i com 
que no es podia treure res d’utilitat, la decisió lògica va ser descartar-la per complert. 
 
Aquests va ser el primer pas real donat en començar el projecte. No es tenia clar que fer o per 
començar, la sensació de estar molt perdut era palpable, però gracies a la guia  del tutor (el 
professor Joan Carles Gil), la cosa milloria i arribaria a bon port. 
 
Per acabar, de la recerca per Google es van treure un parell de idees per mirar més llocs, un 
parell de números de telèfon i alguna web que algun dels municipis de la comarca tenia, 
curiosament dels municipis més grans. Van servir per començar a tenir idees de que era 
important per ratificar en un futur. Algunes de les webs feien referència clara al turisme, la 
indústria i l’agricultura, sectors que més endavant es veu que són realment importants. 
Evidentment, s’ha de matisar. 
 
Per recomanació del tutor, es va agafar un llibre de la biblioteca de la FME, “Aprendiendo de los 
Datos”. És un llibre que parla i ensenya com fer anàlisis multivariants. Encara que ja es contaven 
amb coneixements de multivariant, el llibre aportava detalls interessants i com a recordatori 
estava molt bé. Al llarg de la realització del projecte, es va consultar y treure més cops de la 
biblioteca. 
 
Després de fer aquesta part introductòria, es fer una visita al tutor, per decidir més passos a 
donar. Les coses que van sortir van ser: 
 
• Anar a la biblioteca del IDESCAT per trobar altres llibres o referències que poguessin ser 

útils. Parla amb els bibliotecaris per aclarir dubtes i demanar consell 
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• Trucar per telèfon a la Cambra de Comerç de Lleida per aconseguir un llistat de les empreses 
de la comarca. 

• Buscar el Padró i el Cens dels últims anys. 
• Mirar les memòries de les conselleries. 
• Revisar la web del IDESCAT 
• Realitzar una recerca bibliogràfica a les biblioteques de la UPC. 
 
La primera de les coses que es va fer, va ser la visita a la biblioteca del IDESCAT. Va ser una 
visita molt productiva i que donaria molts fruits. Els dubtes van quedar resolts, i gràcies als 
consells que hem van donar, la cerca per la web donaria resultats, trobant per primer cop, 
informació útil en brut. 
 
Allà mateix també estaven els padrons i censos dels darrers anys, en format paper. Evidentment, 
es va demanar si estaven via informàtica, i la resposta va ser que, implícitament no, però que part 
de la informació que estava a la web del IDESCAT, encara que de manera desfragmentada, venia 
d’aquells llibres. Realment, hauria estat magnífic trobar la informació del padró via informàtica 
però no sempre hi ha sort   
  
La llista de coses que es van trobar no s’ha acabat. Alguns llibres, com per exemple, “Estadística 
Comarcal i Municipal” o “Pla Comarcal de Muntanya 1995-1999”, que semblaven interessants 
però que tenien alguns problemes que no els feien utilitzables, com per exemple que no són de 
les dades que es vol estudiar. 
 
També es van trobar un parell de llibres que podrien haver estat interessants, a nivell 
d’introducció, per saber com estava la situació però no aportaven dades que es poguessin 
utilitzar. 
 
A la visita al IDESCAT, els bibliotecaris del lloc hem van explicar com trobar possibles dades 
que podrien ser útils. En concret, es va poder veure que a la pestanya de “Territori”  estaven 
dades de molts tipus diferents (poblacionals, socials i econòmiques) tant a nivell comarcal com 
municipal. Aquest tipus d’informació es necessitava i, més endavant, la base de dades es 
muntaria en base a aquesta web. Definitivament, la pagina web del IDESCAT, era molt millor 
del que semblava. 
 
Després de la visita al IDESCAT, la recerca via Internet sobre si algun dels departaments de la 
Generalitat tenia alguna memòria, llibre o recurs interessant pel projecte. Ara, ja es podia 
començar a filar més prim, ja que es sabia el que es volia: alguna font de dades per analitzar. En 
una primera instancia, es van mirar alguns departaments però, o no hi havia res o no es podia 
utilitzar. Es va decidir tornar-ho a mirar al cap d’un temps. 
 
De la recerca bibliogràfica per la xarxa de les biblioteques de la UPC, tant material de llibres 
com de bases de dades ja existents. La recerca de paraules clau, tal com el mateix nom de la 
comarca, d’alguns dels municipis més importants... però els resultats van ser els mateixos en tots 
el casos; res de res. 
 
En aquella època, aquella va ser una altra de la part de recerca d’informació en pla general o de 
dades. Les coses estaven més clares. Es necessitaven dades per muntar una base de dades des de 
zero e informació sobre la comarca. 
 
Una altra vegada s’havia de concretar una cita amb el tutor, per continuar acordant les feines 
pendents per fer.  La llista de coses a fer en aquell moment era: 
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• Nova recerca bibliogràfica però en tota la Xarxa de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 
• Tornar a fer una altra ullada a les webs dels departaments de la Generalitat 
• Continuar investigant la web del IDESCAT. 
• Començar a posar per escrit els passos donats, per tenir una memòria i guia del que s’anava 

fent i la bibliografia. 
• Demanar CDs dels anuaris estadístics a la biblioteca de la FME. 
 
Per facilitat, la primera cosa que es va poder fer va ser consultar per Internet algunes de les webs 
dels departaments de la Generalitat, tot buscant llibres o, com a mínim, alguna referència. En 
alguna de les pàgines hi havia alguns recursos electrònics però com que no era a nivell 
municipal, no acabava de servir. També es va trobar una referència d’un llibre del tema però amb 
data de publicació del 1992, així que al no entrar en el període que es vol estudiar, es va 
descartar. 
 
Paral·lelament, també es va començar a posar per escrit, tant la biografia com un document Word 
on hi havia per escrit tot el que es faria en el futur. 
 
Una altra cosa que també es va fer era una nova recerca a tota la Xarxa de Biblioteques. Aquests 
cop es van trobar coses, que no vol dir que es poguessin utilitzar, però si que van sortir llibres. Es 
pot destacar un PFC fet en la Universitat de Lleida, de títol “Estudi estadístic de l’evolució i la 
transformació de l’agricultura i la ramaderia a la comarca de l’Alt Urgell” però es va descartar 
pel motiu que estava fora del període entre 1996 i 2006. 
 
La recerca es va fer en la mateixa biblioteca de la FME, per poder optar amb el suport dels 
bibliotecaris, en cas que fos necessari. La mateixa web de la biblioteca té la opció de fer la cerca 
per la Xarxa de Biblioteques. Com sempre, la recerca va ser per diferents paraules claus, com ja 
s’havia fet amb anterioritat. Certs llibres o referències es va demanar als mateixos bibliotecaris 
suport per buscar- los. Van ser un gran suport i gràcies a ells, es van poder descartar algunes 
opcions. 
 
A més, gràcies als bibliotecaris es van provar diverses idees noves per fer més opcions de 
búsquedes. Fruit d’això i de buscar a la mateixa biblioteca de la FME,  es van trobar llibres com 
el pla comarcal, el pla de muntanya i diversos anuaris estadístics. Tot revisant aquest material, va 
sortir a la llum un altre impediment per consultar- lo. El material trobar estava exclòs de préstec, 
és a dir, no es pot treure de les biblioteques. Si s’ajunta amb que els llibres no eren del període de 
temps que interessava, ja s’han identificat els dos principals entrebancs que van sorgir a la hora 
de reunir informació de qualsevol tipus. Més endavant, en aquesta mateixa secció, es comentaran 
els problemes i solucions. 
 
Al final, de la biblioteca de la FME, el material que era aprofitable i es va demanar, va ser el Cd 
que contenia els anuaris estadístics des de 1992 fins 2004, publicat per IDESCAT, juntament 
amb dos llibres; “Les Comarques i els municipis de Catalunya” i “L'Alt Urgell estructura 
territorial, recursos i activitat econòmica”. Com a començament, no estava malament. 
 
Es pot revelar que el llibre “Les Comarques i els municipis de Catalunya” contenia poca 
informació real de la comarca de l’Alt Urgell, només un parell de pàgines de tot el llibre, encara 
que només fossin poques estaven molt ben redactades i podrien servir per inspirar una possible 
introducció del present Projecte. 
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El trobar el CD del anuari estadístic del IDESCAT va ser un gran èxit, ja que era aquest tipus de 
dades que es volien trobar, en un format semblant, però no era pràctic. No es podia copiar la 
informació de cap manera, el CD no es podia tenir per massa temps i la classificació interna no 
acabava de facilitar les coses. A més, faltaven els últims anys i sense ells no es podia fer gaire 
cosa. Era necessària una altra font de informació que facilités les coses. 
 
Per finalitzar, es va tornar a revisar la web del IDESCAT, aquest cop més acurada.  
 
Per aquest motiu, es tornar a fer una altra reunió amb el tutor, per parlar de nous passos a donar i 
comentar el que s’anava fent. Els apartats proposats van ser: 
 
• Esbrinar perquè els llibres estaven “exclosos de préstec” o si es podia obtenir d’alguna 

manera. 
• Començar a escriure una possible “Introducció”, i actualitzar les altres part que ja estaven 

començades. 
• Passar dades a un full d’excel si era possible  
• Veure, si era possible, veure com estaven les empreses a la comarca; per exemple, per 

sectors, nombre de treballadors,  per municipis o el nombre de empreses. 
• Fer una llista de les variables disponibles, amb quins anys estaven i d’on sortien. 
• Posar per escrit els problemes que anaven sorgint. 
 
En primer lloc es va començar a fer després de la reunió va ser inicialitzar un  esborrany de 
possible introducció del projecte. Part de la informació i moltes idees es van treure d’un dels 
llibres que trets de la biblioteca de la FME. El llibre era “Les comarques i municipis de 
Catalunya”. La idea inicial és que la introducció no fos més gran que dos pàgines. 
 
Només acabar el document Word de la possible introducció, també es va començar a escriure els 
problemes i complicacions que s’anaven trobat al llarg del procés de fer el projecte, i on s’incloïa 
les actuacions fetes o altres possibles solucions que es van plantejar. De passada, també es va 
anar avançant les altres parts que ja estaven escrites i començades. 
 
S’ha de fer una anotació. Tots aquest documents en Word no eren definitius, només eren material 
de suport i guia. Altres tenien com a funció ser testimonis en un futur per ser consultats de coses 
que s’havien fet. Aquest punt és prou important i ha de quedar clar. 
 
Com fins ara, s’anava mirant la web del IDESCAT, per veure si havia novetats, i de pas, mirar 
com estava el tema de les empreses. Com a mínim, alguna cosa hi havia. El nombre de empreses 
estava per sectors i algun criteri més, però no estaven com a nombre de treballadors, per 
exemple. No es podia fer res més, s’havia de tirar endavant amb el que hi havia. 
 
A continuació, per començar els treballs previs a fer la primera base de dades. Si no es coneixen 
quines variables i de quin tipus estan disponibles, no era ni possible arrencar a fer feina, i era casi 
segur que cada tipus de variables tindria subgrups. 
 
La informació sobre quines variables i tipus estaven disponibles estava a la web del IDESCAT, 
per simplificar la classificació principal de les variables es va escollir la mateixa que la de la 
web, és a dir, poblacionals, socials i econòmiques, i totes elles tenen subgrups. 
 
Emperò la manera de fer la base de dades no era intuïtiva i es van trobar greus dificultats. Era 
evident que es volien posar els municipis però, com? Com a files o com a columnes en la matriu 
de la base de dades?  O, quines variables s’havien de seleccionar o quins criteris es podien 
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emprar a la hora de escollir- les? En aquell precís moment, es va decidir de parlar amb el tutor i 
deixar-ho pendent. 
 
Com més o menys s’havia fet tot el que s’havia parlat en la reunió anterior, es va tornar a quedar 
amb el tutor aclarir dubtes i continuar treballant. 
 
A la reunió es va parla principalment sobre la base de dades, dels problemes trobats, de si s’havia 
de fer un treball previ i quin podria ser. Hi havia massa informació dispersa. Al final, si que era 
necessari fer un treball previ, a la creació de la base de dades, per saber quina era les dades 
disponibles. 
 
Específicament, el treball previ consistia en fer un document Excel on s’havien de posar totes les 
variables que sortien per municipis en la web del IDESCAT. Altres camps a omplir en el Excel 
eren quins anys disponibles tenien  les variables, si venia la font de informació d’on sortia i el 
nombre de variables total. El propòsit d’aquest treball previ era sintetitzar el que hi havia en brut 
per començar fer- la útil. 
 
També es va fer una primera pensada en a quins podrien ser els criteris per fer més endavant la 
selecció de variables. Sembla lògic dir que una variable que només tingui disponible un any, serà 
una variables que no podrà ser seleccionada. A més, per fer una bona anàlisi, hi havia d’haver 
variables de tots els tipus.  
 
Una altra decisió va ser que els municipis fossin les files en la futura base de dades que tindria 
forma de matriu. 
 
També s’havien de fer coses diferents, i per tant, es va decidir fer un punt i seguit. Es volia 
aprofitar un treball escrit fa uns anys que tractava el mateix tema i procedir a actualitzar-ho, tant 
en la seva redacció com en les dades. Així, el que en aquell moment tocava era refer aquell 
document Word per fer una descripció de la comarca, alhora que es parlava de diferents 
variables poblacionals, etc. Aquest treball serviria en el futur per la diagnosi d’aquest projecte. 
 
La primera part, evidentment, no era tornar a reescriure tot, sinó actualitzar les dades de les 
taules que hi havia, juntament amb alguns gràfics, que estaven fets amb Excel. Un poc les taules 
i gràfics estaven al dia, es va veure quina informació es podia treure. Era la primera ullada a com 
estava la comarca. Els canvis introduïts no eren dràstics. 
 
L’última part si que va ser tornar a escriure en un Word les actualitzacions, revisar-ho perquè no 
hi hagués errors o coses que estiguessin malament.  
 
Amb aquest Word fet i revisat, es va decidir fer una altra reunió amb el tutor tractar altres temes: 
 
• Ampliar el Excel i fer la tria al mateix document. 
• Establir i escriure els criteris o punts que es seguirien en la selecció de variables. 
 
En aquest punt, els criteris per fer la selecció de variables es van aclarir molt. Amb un parell de 
idees i consells a tenir en compte, l’assumpte va millorar força. El punts que es van tenir en 
compte a la hora de escollir les variables són aquests: 
 
• La variable ha de tenir quatre o més anys disponibles, amb excepcions. Per exemple, moltes 

dades s’han tret del cens hi aquest només tenia dos anys disponibles. 
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• Com a mínim s’ha d’escollir una variable de cada una de les pestanyes que apareixien en les 
variables del IDESCAT. 

• Per simplificar i no repetir variables per diversos modes, s’havien d’escollir per poques si es 
donava el cas que hi hagués més d’una per escollir. 

• Una possible guia era algunes de les variables emprades en la diagnosis de la comarca. 
• Que hi hagués molta diversitat de variables i que fossin diferents per contrastar entre elles. 
• Utilitzar el sentit comú. 
  
D’aquestes justificacions les més importants són les dos primeres i es van triar 46 variables de 
les disponibles per mirar els municipis. Una anotació sobre el com es van contar les variables; 
per exemple, sexe és va contar com una única variables però també més endavant es separaria en 
“habitants sexe femení” i en “habitants sexe masculí”, dit d’una altra manera, en un principi, una 
variable podia contenir subclasses que per si mateixes són variables. 
 
Per començar, el full de Excel que es va fer un cop ja es tenien les variables seleccionades, 
s’havia de comprovar que la selecció de variables era representativa. Per fer aquesta 
comprovació, es va decidir agafar el municipi amb més població de tota la comarca i agafar 
variables de anys molt propers. Les variables es van seleccionar del període entre els anys 1999 i 
2001. 
 
El motiu de poder fer la tria de diversos anys diferents és que es pot suposar que les variables 
tenen una correlació molt forta entre anys. Teòricament, la població del 2000 té una correlació 
molt forta amb la població del 2001. Una altra justificació per escollir entre 1999 i 2001, és que 
hi havia una quantitat de informació disponible més gran, pel cens de 2001 o el cas del cens 
agrari que es fa cada 10 anys. 
 
També s’ha d’explicar l’elecció de la Seu d’Urgell. La Seu és el municipi més gran, per tant 
sembla correcte pensar que també serà el més representatiu, o com a mínim, dels més importants. 
Moltes de les dades de la població estan per 2001 como dades del cens, i les dades d’agricultura 
pel cens agrari del 1999. El que és vol veure és si les variables són independents, diferents de 
zero i ortogonals o no, i encara més important; les possibles correlacions entre variables. 
 
La selecció dels anys segons les variables que es volien emprar va ser: de les variables de la 
població només es van agafar del any 2001, de les socials, principalment, del 2001, però també 
va ser necessari agafar dels anys 1999 i 2000. Per acabar, les variables econòmiques són del any 
1999, excepte algunes que són del 2000. 
 
Per fer això es requeria realitzar una anàlisi multivariant amb SPAD, en concret un ACP, és a 
dir, unes anàlisis de components principal, donat que totes les variables eren continues., encara 
que en els següents ACP, es va introduir una única variables categòrica per indicar de si les 
variables eren poblacionals, socials, econòmiques o altres tipus. 
 
Com és evident, va ser necessari d’afegir una nova columna que representava un altre municipi: 
Oliana. No es podia fer un ACP només d’una columna, per tant, es van agafar dades d’un altra 
municipi. A més, quan mes gran fos la mostra, més significatius i fiables  serien les conclusions 
extretes. En un primer moment, no es va caure en que era un error greu només intentar fer un 
ACP amb una columna. Va ser una badada però no important. 
 
A partir d’aquí, els ACP es van esdevenir en una eina indispensable i molt utilitzada. Les bases 
de dades s’haurien d’adaptar a les noves necessitats: transformar variables, eliminar 
individus,etc. 
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Després d’una altra reunió amb el tutor, es va decidir fer un altra pas, tot tenint en compte el que 
s’havia fet justament en l’apartat anterior, és a dir, fer un ACP però aquesta vegada de tots els 
municipis per mantenint els anys des de 1999 fins 2001. El que primer es va fer es posar-ho tot 
en un full de càlcul i després es volia passar al SPAD. Es trigaria cert temps en posar les noves 
dades en el full,  ja que era una feina pesada i monòtona.  
 
Aquesta era la primera base de dades que incloïa tots els municipis com columnes i les variables 
com files. La matriu complia el prerequisit de que hi hagués moltes més files que columnes. Era 
un bon principi. Les dades estaven en valor absolut. 
 
4.2 Base de dades en ràtios 
 
El canvi més important que es va introduir des de la primera base de dades, que era prèvia i la 
primera que es va fer, va ser passar els valors absoluts a valors en ràtios. Els ràtios eren en tant 
per cent i en tant per mil habitants. Les dades absolutes eren difícilment comparables entre elles, 
es podia suposar que els ràtios si que es podien compara en un ACP tal qual. També es van fer 
canvis a menor mesura. 
 
La immensa majoria de variables es van transformar, perquè variables com per exemple “llits 
hospitalaris per 1000 hab” o “policies per 1000 habitants” podrien comparar-se amb els tant per 
cents. També es van eliminar unes poques variables i altres petites modificacions com posar la 
superfície en hectàrees doncs les superfícies agràries estaven en hectàrees i algunes de les 
variables es van deixar com valors absoluts.  
 
Les transformacions per tipus de variables són les següents: si es mira variables poblacionals 
estan totes en tant per cent, les socials moltes estan en tant per 1000 habitants i les econòmiques 
en una barreja de les altres dos. 
 
La justificació per fer un ACP amb tots els municipis, aquests anys i les variables en ràtios és 
intentar veure si fent-ho d’aquesta manera podria servir i comprovar que fer-ho per ràtios és 
millor mètode que fer-ho amb les dades absolutes. Primer es provarà amb totes les observacions 
per es vol reduir el nombre de variables poblacionals, socials i econòmiques. 
 
La idea de reduir no és impensable per no es faria immediatament, sinó que es trigaria una 
temporada. Tampoc estava clara la metodologia per la reducció. De fet, la finalitat de l’ 
estadística és obtenir el màxim d’informació a partir del mínim nombre possible de variables. 
 
Amb la base de dades ja transformada, es va decidí emprovar-la amb un altre ACP, a veure que 
sortia. 
 
En acabar aquesta part, i per continuar el projecte, es va fer una altra quedada amb el tutor. 
Després d’explicar el que s’havia fet fins ara amb els ACP.  Llavors va quedar patent que encara 
es podien fer més coses d’anàlisi multivariant, com fer un dendrograma per veure els grups i 
veure que variables estaven molt correlacionades amb els eixos per donar-los una possible 
interpretació o una descripció dels eixos. 
 
4.3 Proves amb els ACP per treure informació  
 
Sobre la descripció dels eixos s’ha de comentar una cosa: amb SPAD existeix l’opció de fer-ho i 
de configurar-ho com vulguis, però en un principi no es tenia coneixement d’aquesta eina del 
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SPAD i no va ser més endavant que es va descobrir com fer- la servir, juntament amb quins 
significat té cada cosa. A aquestes altures del projecte ja es feia menció a aquesta eina. 
 
Com que la Seu d’Urgell té un tret diferencial també s’ha de  veure que s’havia de fer els ACP i 
els altres processos multivariants tant amb la Seu com sense la Seu d’Urgell. Aquí es podria 
parlar que el municipi de la Seu és diferent del altres municipis. Sembla possible pensar que és 
així donat que és la capital de la comarca i aplega a aproximadament la meitat de la població de 
la comarca. Sembla difícil creure’s que podria ser una coincidència.  
 
Per tant, s’havien de fer setze ACP amb els seus respectius algorisme de classificació jeràrquica. 
Els setze ACP es treuen de fer unes anàlisis amb totes les variables o només algunes variables, 
amb la Seu o sense la Seu, totes les variables o per grups de variables (poblacionals, socials i 
econòmiques). Per exemple, un ACP podia ser amb totes les variables disponibles amb la Seu o 
un ACP de totes les  variables econòmiques sense la Seu d’Urgell.  
 
El motiu de fer els ACP per grups és per veure sense un possible soroll o biaix creat per altres 
variables de altres tipus. Els diferents ACP eren complementaris entre ells, així que en les 
anàlisis de totes les variables sortia que dos estaven correlacionades es podia lligar amb un altre 
grup de variables diferents d’un altre ACP diferent. A més, més endavant, es va veure que era 
necessari. Com que la Seu semblava tenir un tret diferencial s’havia de fer, els ACP sense la Seu 
eren necessaris.  
 
S’ha d’afegir, que els setze ACP estaven pensats per fer- los alternativament amb la Seu i sense la 
Seu (pel tret diferencial de la Seu), per quatre grups: totes les variables, poblacionals, socials i 
econòmiques. A més, cada grup tindria dos ACP, un primer que tindria totes les variables i un 
segon en el qual es veiés mitjançant els gràfics dels casos actius, els punts variables més 
allunyats.  
 
Els resultats són diferents per cadascun dels ACP. En la majoria dels casos, els ACP amb només 
dos eixos capturaven més del 80 % de la variància, i en alguns casos més del 90%. Era molt 
sorprenent que dos eixos capturessin tanta variància. De fet, si es feia una comparació entre els 
mateixos grups, el fet de treure algunes variables, feia que la variància representada tingués 
algun tipus de variació i millorés la representació dels eixos factorials. 
 
En aquest moment, encara no es van desenvolupar els dendrogrames ni la caracterització dels 
eixos factorials. Mentre es feien els ACP es va jugar amb les variables per comprovar si treien 
els punts que estaven més allunyats, els ACP milloraven. Va ser molt curiós; es treien casos 
actius i es tornava a fer el gràfic dels casos actius, i sortien nous punts que estaven allunyats. No 
es milloraria traient punts que es veien allunyats en el gràfic. 
 
També es va treure una llista de possibles variables que aportaven molta variabilitat, i que, es 
desitjava que si es treien, la situació millorés. En especial, es volia aconseguir que dos eixos no 
representessin més del 90% de la variabilitat, ja que un ACP d’aquest estil, encara que possible, 
és poc recomanable i una mica “sospitós”. S’havia de revisar i trobar una explicació. 
 
Evidentment, tot això es va posar per escrit, per fer la memòria i com a recordatori. El següent 
pas era fer una reunió amb el tutor per parlar de que més fer i que hi faltava.  Els setze ACP 
estaven incomplerts, faltaven per fer els dendrogrames i la descripció dels eixos factorials. 
Addicionalment, es va proposar fer una altra sèrie de vuit ACP per veure si el llistat de possibles 
variables si es treien, es reduïda la variabilitat. El formar era el mateix, els quatre grups de 
variables i cadascun amb Seu i sense. 
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Primerament, es va començar a completar els setze ACP amb els dendrogrames i les respectives 
descripcions del eixos factorials. Després de mirar-ho, es va trobar en el SPAD, la eina per fer la 
descripció factorial. Tota aquesta feina es va passar en un document Word que no s’adjunta. 
 
Una breu explicació de com funciona aquesta eina del SPAD seria que les variables que estan a 
la zona central són les menys explicatives, per contra, les altres variables que no estan al centre 
són les més explicatives amb cada eix factorial respectivament. Els valors que no estan al centre 
són o positius o negatius, i les variables s’associen a ells.  
 
La segona part era comprovar si la llista de possibles variables que portaven biaix als ACP, 
traient- les, s’aconseguia alguna millora i evitar els problemes dels anteriors ACP, és a dir, que 
dos eixos representin tanta variància i hi hagi possibles outliers. En un primer moment, els punt 
separats es van considerar outliers. 
 
Es van realitzar vuit ACP nous, incloent-hi els dendrogrames, la descripció del eixos factorials 
segons les variables actives i la classificació jeràrquica. El document Word amb els ACP no està 
disponible. 
 
Les possibles conclusions semblen prou contundents: fer una segona tria de variables reduint de 
les que ja havia no serveix per solucionar els greus problemes plantejats fins ara. Hi havia punts 
que encara semblen outliers i en molts dels ACP encara es donava la paradoxa que dos eixos 
factorials capturaven més de 90% de la variància. Les coses no havien millorat gaire, per no dir 
res. 
 
Amb certa confusió pels resultats dels darrers ACP, es va tornar  a fer una altra cita amb el tutor. 
Va sortir a la llum que encara hi havia carències en els setze ACP. Per exemple, de la descripció 
dels eixos factorials s’hauria de fer només per les variables-municipis sinó també pels individus. 
Aquest punt es prou important per saber que és lo més explicatiu de cada eix. 
 
A més, resulta evident que els ACP podien tenir greus problemes i la interpretació podria no ser 
la correcta o que la manera que s’han tractat les dades no fos la correcta. Hi havia preguntes 
sobre com fer la descripció completa dels eixos factorials. Es va aconsellar intentar contactar 
amb algun professor expert en l’anàlisi multivariant de dades. 
 
La descripció factorial podria ser veritablement útil si conjuntament es fan per municipis i per 
variables ja que així es poden associar i correlacionar variables. Per exemple, la Seu podria estar 
relacionada amb habitatges de nova planta, i la explicació seria que les nous pisos es 
construeixen a la capital de la comarca. 
 
Per resoldre els dubtes generats pels ACPs, es va contactar amb la professora Roser Rius. Es 
volia plantejar dubtes, i algunes de les coses més importants que es van plantejar van ser aclarir 
que fer una barreja de variables en ràtios i valors absoluts no era comparable, que les 
eigenvectors no tenen cap utilitat per aquest projecte i que dos eixos factorials representin el 90% 
de la variància és possible, cosa que no es tenia massa clar. Es va dir que retirar els valors 
absoluts de la base de dades era prioritari. 
 
A més, es van aconseguir amb la visita trobar un model per realitzar la reducció de variables, 
entre altres coses. També va sortir la idea de transposar la matriu y aplicar ACP per treure 
informació no dels municipis sinó dels individus econòmics, poblacionals i socials. Si es fes 
aquesta opció, la reducció d’individus seria obligatòria i necessària. 
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4.4 Reducció de variables, transposició de la matriu i altres  
 
La intenció que té la reducció d’individus és que es vol retenir la major part d’informació amb el 
mínim d’individus possibles. Les coses simplificades són més fàcils d’entendre. 
 
La manera de fer la reducció és utilitzant la matriu com estava fins ara (els municipis com 
columnes i les altres variables com files), es mira el gràfic dels casos actius. Si hi ha 
observacions que estan molt juntes, es pot suposar que estan correlacionades entre elles i que una 
escollida al atzar podrà representar a les dues. Evidentment, això s’ha de veure per subgrups de 
variables del estil nacionalitat, lloc de naixements, nivell d’instrucció. 
 
Aquests subgrups són agrupacions de sentit comú com per exemple, per edats hi havia les 
persones grans per un lloc, els joves per un altra i els nens per una altra diferent. Com a nota, cal 
dir que només s’han fet els gràfics del pla factorial <F1,F2>, ja que en tots els ACP fets fins ara 
s’ha escollit només aquest pla. Recalcar, que d’aquets ACP només interessen els gràfics dels 
casos actius. 
 
La reducció de variables era important. Per tenir el màxim d’informació amb el mínim de 
variables, per fer anàlisis que fossin clars i fàcils d’entendre. El procediment era clar. Fer els 
ACP, treure variables que fossin representatives i fer fores les absolutes. Les variables ja 
reduïdes quedaven en 119 de les 232, és a dir, la meitat de les que havia amb anterioritat. Era un 
pas endavant. 
 
La transposició de la matriu era necessària. Una altra possibilitat per reduir encara més, per 
principalment servia per veure les relacions dels diferents grups de variables (poblacionals, 
social i econòmiques) tant juntes com per separat en els gràfics de les variables actives. Els 
resultats eren compatibles entre ells si es feien per separat. 
 
Un altre punt pel qual era necessària la transposició era que si es volia tractar els municipis com 
individus o observacions, aquests havien de ser files de la matriu. Aquest punt és vital de 
remarcar. 
 
Fer la transposició comportava un greu problema. La matriu quedaria amb 19 files i 119 
columnes, estructura totalment no recomanada. Per norma general, les matrius han de tenir 
moltes més columnes que files. Un altra motiu per reduir el nombre de columnes. En un principi, 
es voldria tenir a prop de100 columnes. 
 
Per tant, el següent treball que es va decidir realitzar és un conjunt de vuit ACP, quatre reduïts i 
quatre reduïts i transposats, en un full de Word a part. Primer, s’havien de traslladar les dades 
SPAD i fer dos noves bases de dades; una nova amb les variables reduïdes i una nova que també 
fos reduïda i transposada. 
 
Evidentment, quan es diu que la base de dades era reduïda es refereix a que té només 119 
variables. 
 
Els quatre ACP reduïts s’ha semblaven  molt  als anteriors, molta variància amb només dos 
eixos. La reducció de variables no va millorar-ho. Els municipis donaven la mateixa informació i 
nomes quan es va fer la descripció del eixos factorials, la cosa podria ser una mica útil, per veure 
relacions de municipis amb casos actius rellevants. No es va aprofundir més. 
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Els quatre ACP recuits i transposats es convertien clarament  nous. Era d’esperar que els gràfics i 
les taules fossin de lo més interessants. El gràfic dels casos actius, donava l’idea de com anava 
fins ara, la Seu estava apartada dels altres municipis, te un pes molt important en la comarca i la 
resta de municipis estan correlacionats entre ells. Això és per casi tots els ACP. A més, es podien 
veure amb mes detall quins municipis estan mes o menys junts i correlacionats entre ells. Per 
exemple, Oliana i Organyà estan molt juntes. El gràfic de les variables continues, el de totes 
juntes serveix per veure grups de població i relacionar-les. Entra pels ulls. 
 
Alguns dels ACP reduïts i transposats tenien el problema de que el histograma dels índexs de 
nivell no fossin exponencials i amb pocs eixos, en alguns casos no recollien molta variabilitat. 
Aquests problemes es parla més endavant. 
 
La darrera aplicació és la descripció dels eixos factorials. La idea és la mateixa que s’ha 
expressat abans: relacionar els casos actius amb les variables continues. No està clar si els ACP 
que han estat transposats i els no transposats poden tenir anàlisis complementaris  i la informació 
que es pot treure es encara mes elevada. A més, tampoc s’ha buscat en profunditat les relacions 
dels municipis amb les variables actives. La descripció factorial és la eina perfecta del SPAD per 
veure. 
 
Els ACP, els dendrogrames i les descripcions factorials no es posen aquí per escrit en aquest 
apartat, sinó que se’ls farà una ullada en la secció 6. Aquests ACP ja tenien més caràcter de 
definitius però encara no ho eren, es podien millorar. 
 
Un cop plantejat i finalitzat el treball dels vuit ACP , la part del multivariant encara no es podia 
donar per finalitzada. Transposar la matriu va ser útil per veure com els casos poblacionals, 
econòmics i socials es relacionaven entre ells, per veure agrupacions,etc. Es va fer una altra 
reunió amb el tutor per veure que es podia avançar o completar. 
 
La reducció fins a 119 es va veure com positiu però encara es podia filar més prim, fins a 100. 
Els criteris per continuar reduint variables podien ser diversos: observacions en la zona central 
de la descripció factorial ja que són les menys explicatives, etc. No hi havia un mètode únic o 
universal, lo millor era utilitzar una mica de tots els recursos disponibles. 
 
Una altra cosa per acabar era completar els dendrogrames per veure possibles grups. Ara que els 
gràfics estan tan per municipis com per les observacions socials i d’altres tipus, es vol contrastar 
quins podrien ser els possibles grups o els grups que tenen mes números per ser els que millor 
representen la realitat. Per exemple, el gràfic dels casos actius de totes les observacions reduïdes 
i transformades, hi ha la opció de que hi hagi dos grups, la Seu i els municipis que no ho són, 
encara que entrar en detall seria ja part de la secció 6. 
 
També es podia donar una significació als eixos factorials més acurada, veient si hi havia 
municipis que fossin urbans o rurals, ordenats per població, que tinguessin majoria de variables 
socials, etc. Es van veure coses interessants, amb algunes ordenacions repetides o noves. 
 
Resultava evident, que per resoldre dubtes i poder exprimir els ACP i les altres eines que 
s’estaven utilitzant en descrivint, s’havia de fer una sessió de preguntes un altre cop amb la 
professora Roser Rius.  
 
A la sessió de preguntes, era van deixar les coses clares: la poca variabilitat capturada per pocs 
eixos venia donada per la situació de que el nombre de columnes sigui més gran que el nombre 
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de files, fer un ACP amb totes les variables no era imprescindible, els ACP per separats són 
millors pel menor nombre de variables, la reducció era necessària i possible... 
 
Recordem que aquests darrers ACP també tenen més sentit perquè així els municipis poden ser 
tractats com individus o observacions, no com variables. Addicionalment, es va deixar clar com 
fer els dendrogrames i com s’ha de fer per escollir els grups amb SPAD, només per recordar com 
es feia exactament. El misteri del dendrograma que sempre surt un 1 % i 0 % en tots els altres 
llocs, encara estava pendent. Es van donar consells de com es podia fer una altra reducció de 
variables per reduir de 119 i que quedarien al final en 103. 
 
Al final, la segona reducció es va realitzar segons seguint un conjunt de criteris, que es poden 
resumir en aquests: si una variables estava en la zona central era un motiu per treure- la, unes 
variables no estaven en ràtios (va ser un error que no es va detectar fins llavors) i algunes altres 
eren del mateix tipus o semblant i estaven correlacionades (com era el cas dels IBI rurals), i que 
no haguessin d’haver variables repetides. En alguns casos si que va haver-hi millora de la 
variància capturada, encara que no gaire gran i seria força discutible veure si aquesta ganància  
és real o no. 
 
Lògicament, el següent pas va ser tornar a fer tres ACP amb la matriu transposada i la qual 
s’havia reduït per segon cop fins 103 columnes. Cada ACP va ser d’un únic tipus de variable, és 
a dir, un ACP de poblacionals, un altre de socials i per acabar, un de econòmiques. Es van fer 
incloent dendrogrames i descripció dels eixos factorials. No es va fer de totes les variables 
juntes, que com ja s’ha explicat no acabava de ser correcte. 
 
En la descripció dels eixos factorials, conjunta amb els municipis, hi ha alguns casos concrets 
que no estan clars o s’haurien de mirar amb mes detall. Els gràfics són clars, gràficament parlant. 
Els possibles grups en els casos actius tenien el problema del dendrograma. 
 
Serien aquests tres ACP transposats i reduïts, fets per separats, els que s’inclourien en el PFC, en 
l’apartat de les anàlisis multivariants. 
 
4.5 Problemes més importants i dubtes amb possibles solucions 
 
4.5.1 Problemes en la recollida de dades 
 
Els primers problemes de certa rellevància i que van ser la recollida de dades i al principi de tot, 
en la cerca general de informació sobre la comarca de l’Alt Urgell, es podrien resumir en: 
 
• Un nombre elevat de llibres de tots els tipus que es van trobar durant les diferents recerques 

bibliogràfiques, estaven confinats en les biblioteques amb l’etiqueta de “fora de préstec”, tant 
en les biblioteques de la UPC com les altres biblioteques universitàries consultades a través 
de la Xarxa de Biblioteques Universitàries. Aquest era un dels dos principals problemes dels 
llibres consultats i que podrien haver estat interessants. 

• El segon problema greu d’una altra grup de llibres que no estaven “exclosos de préstec”, era 
que no corresponien al període de temps en el qual s’emmarca aquest projecte. No eren pocs 
els llibres que estaven en aquesta situació. És de calaix que aquesta col·lecció de llibres no es 
podien utilitzar. 

• Addicionalment, també hi havia certes publicacions que podrien haver estat interessant i eren 
de publicació més o menys periòdica, no van arribar fins els anys que es volen estudiar. 
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• Un altre dubte va ser al mirar la pagina web del IDESCAT  és que la disponibilitat de dades 
segons cada variables que es mirava era diferent, i en alguns casos, de només un any. És una 
feinada decidir com i quines variables són escollides per fer la primera base de dades. 

• A més, en la búsqueda de dades inicial es van mirar altres webs com la de la Cambra de 
Comerç de Lleida o la de la majoria dels departaments de la Generalitat, per buscar, fonts de 
dades alternatives però va ser un esforç inútil. 

• Com en molts casos reals, les dades no són totes les que es voldrien tenir a la disposició 
d’aquest Projecte. 

 
Aquestes són les grans qüestions que van sortir en la recollida de dades. Evidentment, es van 
aplicar solucions i maneres de millorar-ho. 
 
La recerca d’informació es divideix en dos parts, cadascuna tenia els problemes diferents. 
Aquestes dos parts són les següents: una recerca de dades a pàgines webs i una altra recerca de 
llibres a les biblioteques. Els problemes dels llibres eren que estaven “fora de préstec” i que no 
coincidien amb l’última dècada. Les complicacions de les pàgines webs són diferents, ja que 
trobar les dades no és senzill i a més estaven fragmentades i disperses. També hi va haver altre 
tipus de problemes.  
 
La  informació extreta dels llibres és de caire  per saber més coses de la comarca de l’Alt Urgell 
a tots els nivells possibles: geogràfic, coneixement general, econòmic, social, etc, mentre que 
Internet s’ha utilitzat per treure dades numèriques i cercar coses molt concretes. A més, Internet 
s’ha emprat alguns cops per fer les cerques de llibres utilitzant les webs de biblioteques 
universitàries. 
 
Pel primer problema de certa rellevància, s’havia de plantejar perquè estan així. A la mateixa 
biblioteca de la FME, van respondre a aquesta pregunta. En la UPC, a nivell de les biblioteques 
hi ha una reglamentació per tot això. Algunes publicacions per defecte, ja surten així, com les 
revistes, enciclopèdies o diccionaris. També els llibres amb una certa antiguitat estan sotmesos a 
estar “fora de préstec”. 
 
Una possible solució plantejada que va despuntar era fotocopiar els llibres en la mateixa 
biblioteca, si era imprescindible.  
 
El segon problema greu eren els llibres fora del període a estudiar. D’aquests l’únic que podia fer 
era una cerca més acurada buscant material més recent. Si la cosa feia fallida, s’havia de 
descartar, al igual que amb el problema menor de publicacions interessants però que es van 
deixar d’editar. 
 
Al respecte de que fer amb les altres webs consultades i el desordre aparent amb els anys 
disponibles per cada variable, ja s’ha comentat amb anterioritat que es va fer. Per fer recordatori, 
es va decidir que a les webs com la de la cambra de comerç, sinó es trobava res, ignorar. Amb els 
anys disponibles es va fer un llistat i escollir variables segons diferents criteris. 
 
4.5.2 Problemes amb les bases de dades i ACP 
 
El primer problema de certa importància va ser un cop finalitzat el document Excel que seria la 
primera base de dades, es necessitava passar al SPAD. El problema era com. En el curs de 
multivariant no es va donar mai. 
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Hi havia dos possibilitats; passar des del Excel al SPAD o crear un arxiu nou de SPAD i anar 
copiant les columnes i fer la creació de variables, procés que demanava temps i paciència. Es van 
intentar fer els dos tipus d’opcions, diversos cops i diversos dies. El resultat va ser nul. 
 
Fent una cerca per Internet es va trobar un manual de SPAD. Es va mirar i es va trobar la 
solució. Es va poder crear un arxiu des de zero, tot corregint els errors que es van fer al principi 
de tot  i es va poder fer el primer ACP. Els següents intents de fer noves bases de dades ja es 
tenia una manera de fer-ho. 
 
Un altre problema que va sorgir es que les primeres bases de dades estaven en dades absolutes i 
no eren comparables. No pots comparar el nombre de nens que estudien Primària amb el nombre 
de naixements. La solució que es va donar va ser fer una nova base de dades en ràtios per fer que 
les variables fossin comparables. 
 
Un altra canvi introduït quan ja havia les variables en ràtio va ser la decisió de transposar o no la 
matriu de dades. I havia motius per fer-ho i per no fer-ho. Aquest va ser un altre punt d’inflexió 
que va generar problemes. Breument, els motius per no transposar són que la forma de la matriu 
era la correcta i els ACP quedaven be. Per contra, els motius per transposar es que els municipis 
eren com casos actius i es veien les relacions entre ells més fàcilment i les variables 
poblacionals, socials i econòmiques, agrupades en el gràfic del cercle de correlació. 
 
Es va decidir transposar ja que els gràfics eren més explicatius així (aquesta apreciació es una 
opinió personal), si es volia que cada municipi fos tractat com un individu, havia de ser una fila. 
El problema de transposar era que la matriu quedava de manera que incomplia una premissa 
important; que el nombre de files era molt menor que  el de columnes.  
 
La manera de solucionar-ho va ser fer per separat, per tipus de variables, així en dos casos, les 
socials i les econòmiques, la premissa no s’incomplia i no era tan greu. 
 
A més, també van tenir problemes de certa rellevància de com fer en els ACP, la descripció dels 
eixos factorials. En un principi i en teoria, amb els outputs dels ACP, n’hi hauria suficient per fer 
la caracterització i descripció dels eixos factorials per municipis i variables de manera separada. 
El problema en concret es que no es coneixia la opció de SPAD per fer-ho. 
 
Realment, si s’utilitzava la eina del SPAD per fer la descripció factorial, a més de que podria 
configurar per fer com es vulgues o es necessites, era la única manera coneguda de que es 
donessin els municipis i variables de manera conjunta.      
 
La solució que es va trobar va ser, juntament amb un manual de SPAD, fer una revisió en 
profunditat de les diferents opcions de programa fins trobar-ho, i després experimentar amb ell 
per veure que es podia fer amb detall. Es va aconseguir. 
 
L’ última reunió que es va fer amb el tutor, es va donar per acabada la fase de preparació anterior 
a una redacció del present projecte. Era hora de començar a redactar el projecte i aprofitar tot el 
treball fet fins aquella data. Es va acordar començar a passar per escrit una introducció, els 
objectius i la diagnosi. 
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4.6 Procés de cerca de dades 
 
Primer es va fer una mena de beta o prototipus del PFC, posant-ho tot per escrit, fent les 
correccions pertinents i el disseny definitiu del PFC. Hi havia un calendari proposat per tenir la 
beta del PFC acabat amb suficient temps per passar el projecte al que seria el definitiu. 
 
La beta del PFC va passar per començar a escriure les primeres parts. Primer es van escriure la 
introducció i la diagnosi de la comarca. La introducció era totalment nova, contràriament que la 
diagnosi que estava basada en el document actualitzat que s’havia fet amb anterioritat. Es va 
tornar a revisar per trobar mes errades i es van corregir un parell de coses que estaven malament.  
 
La diagnosis s’havia de reduir de nombre de pàgines. Traient informació que no era vital, de tot 
tipus, taules, gràfics i dibuixos de poca rellevància. El format del Word anterior es va modificar 
per adaptar-ho al projecte. 
 
Fer una llista del objectius per intentar acomplir i que era el següent apartat en el projecte. Es va 
escriure tot revisant el que es tenia i intentant fer-se una idea de quins eren els objectius inicials. 
Ja estan descrits, però com és evident al estar escrivint una beta del projecte, s’hauria de revisar 
més endavant, i segurament acabar de completar. 
 
Després de començar de finalitza les conclusions, es va fer una reunió amb el tutor per veure per 
on continuar. Els dos grans apartats no estaven començats; eren el següent pas. La primera part a 
important a fer era la metodologia, que s’havia de reescriure, revisar y ampliar amb diversos 
apartats. La redacció del projecte havia de començar a ser mes acurada i cuidada. 
 
A la metodologia s’havia de estructurar una mica i subdividir- la, perquè estigués més ordenada i 
fos més entenedora. Tot el seu desenvolupament és una simple adaptació i ampliació del 
document Word que s’havia anant fent fins fa poc temps, realment no hi ha res a explicar i que 
sigui nou o rellevant. Només es va ampliar perquè era necessari per estructurar-ho millor. 
 
La segona part important del projecte són les diferents anàlisis estadístics. Aquí s’exposen 
diferents tipus d’anàlisis estadístics. La primera anàlisi que es va fer va ser el multivariant, del 
qual es va poder aprofitar quasi tot que ja estava fet anteriorment. 
 
L’anàlisi multivariant consisteix en agafar els tres ACP i les altres eines, saber que els tres ACP 
corresponen a les tres classes de variables estudiades fins ara. En concret, són els últims, els que  
tenien la matriu transposada y reduïda a prop de 100 columnes. Es va revisar una mica i es va 
completar. Els gràfics s’inclouran en un annex o en un CD. Està per determinar.  
 
Les anàlisis univariant podria coincidir en gràfics i variables a tractar amb la diagnosi, per això 
s’havien d’escollir preferiblement variables que no estiguessin en la diagnosi, però que no havia 
de ser excloent. 
 
El programa per fer els gràfics d’univariant i bivariant ha estat el Excel. Les primeres variables 
que es van fer van ser les socials, quatre en concret, que estaven en ràtio de tant per mil en 
habitants, les segones, les econòmiques, que eren tres. En tots els casos, es va fer un breu 
comentari, com si fos una conclusió anticipada. 
 
Totes les variables socials i econòmiques estan en ràtio de tant per mil habitants. Perquè? Les 
variacions de la població tenen un impacte sobre els altres tipus de variables, per tant, si es creen 



 
 

 40 

noves variables en funció de les dues inicials es pot veure si per la població, la situació està 
estable (roman sempre al mateix nivell, variant molt poc) o si té tendències negatives o positives. 
 
Les poblacionals eren les últimes, però abans es van fer un parell que eren absolutes. Eren dos 
geogràfiques, la superfície i l’altitud, i encara que estaven la diagnosi, es volien tractar per veure 
si fent uns gràfics sortia alguna cosa més. També es va escriure unes conclusions. Ja només 
faltaven les poblacionals per acabar l’anàlisi univariant. 
 
Respecte les variables poblacionals, només s’han escollit dos que no estaven a la diagnosi. Si es 
mira amb deteniment, la diagnosi conté moltes variables poblacionals. Si es té en compte aquesta 
dada, que el nombre de variables tractades en les anàlisis univariants de les poblacionals sigui 
menor, en concret, dos. Cal recordar que la principal font de informació de les poblacions és el 
cens 2001 i que els anys disponibles són 1996 i 2001 per la immensa majoria de variables. 
 
Fixar variables que no tinguin cap representació gràfica en la diagnosi, i si està en taules, fer una 
representació gràfica por ser útil de totes maneres. S’ha donat algun cas, com per exemple, les 
variables absolutes que eren geogràfiques a més. 
 
A aquestes altures, el univariant i el multivariants estaven finalitzats. Només quedava el bivariant  
per acabar. Com que el plantejament de les anàlisis bivariants era veure si la població tenia 
influencia o pes,sobre les variables socials i econòmiques. Sempre s’ha dit que la població és 
important i es vol corroborar que també afecta a les variables socials i econòmiques. Potser 
aquest seria un objectiu del apartat. 
 
Es van escollir quatre parells de variables, tots com variables transformades en logaritme de base 
10. Les altres variables eren extretes del conjunt que hi havia de les socials i econòmiques. Hi 
havia una intenció de que les variables no estiguessin tractades en les anàlisis univariants o 
diagnosi perquè així la llista de variables tractada era més amplia, però tampoc era una norma 
massa estricta a seguir, era més com una pauta.  
 
Després de fer una primer tongada de parelles de variables, que havien estat quatre, es va ampliar 
fins sis, per tenir més informació per analitzar. Aquests dos nous ajustos (eren una variable social 
i una variable econòmica contra la poblacional transformada), van ser uns ajustos bons. 
 
Hi havia un embolic entre diferenciar que anava a conclusions i que anava a les conclusions. Per 
solucionar-ho, es va decidir incloure com a resum final del projecte i fer un apartat nou, 
anomenat “Valoració personal”, que seria una petita revisió del projecte, una cloenda amb el que 
havia significat el projecte com a treball i desenvolupament personal.     
 
Aquests apartats es van els últims que quedaven i un poc redactats, la beta del projecte estaria 
completada. Després tocava fer una revisió gramatical, per eliminar faltes ortogràfiques i, 
posteriorment, posar sinònims per enriquir i ampliar la varietat del projecte. La veritat és que la 
redacció del projecte, tenint en compte que encara era una beta era una mica fluixa. Encara es 
podien millorar molts aspectes. 
 
Un cop finalitzada la beta del projecte, s’havia de fer la primera correcció ortogràfica, per treure 
les faltes ortogràfiques. Després tocava fer una lectura de tots els documents Word que serien el 
futur projecte, per canviar paraules i expressions que es repetien massa cops. A més, si es feia 
una lectura amb més cura, era possible detectar altres errades ortogràfiques. També es van trobar 
altres errors en el projecte a solucionar. 
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Això només era la primera revisió de la beta del projecte, per anar polint detalls. Després es va 
afegir un nou apartat; el apartat de fer la descripció de les hores emprades per subtasques i un 
possible balanç econòmic, tenint en compte els costos reals. Aquest apartat anava abans de les 
conclusions. També la introducció es va completar, juntament amb la Valorització Personal. 
 
Després anaven la bibliografia i un Índex per acabar la beta. La beta estava planejat que estigués 
finalitzada abans del 25 d’abril. Al final, la beta es va entregar el dia 22 pel matí. Ara tocava 
esperar la revisió del tutor, que se suposa que trigaria entre una setmana i deu dies. Un cop 
finalitzada, es s’esperaria un avís per mail per fer una nova reunió i comentar diversos punts. 
 
Mentrestant, en l’interval de temps, es podien fer altres coses per continuar el PFC. Per exemple, 
completar el diagrama del apartat 7 on es pot veure gràficament com es va distribuir el temps 
durant la realització del PFC. 
 
Després d’una reunió amb el tutor per parlar com continuar la tasca de millorar el PFC, van 
sorgir més apartats i coses a arreglar; hi havia faltes ortogràfiques, problemes amb l’índex del 
projecte, arreglar alguns títols, completar els annexos, entre altres coses. 
 
Realment, eren moltes coses per fer però de poca feina. L’únic apartat nou era el annex del 
projecte, on s’inclouen els gràfics del multivariant, per complementar les anàlisis. Cal dir que 
gràfics com el dendrograma no estan inclosos perquè informativament no donaven per molt (en 
el cas particular del dendrograma, tenia el problema que la variància no estava repartida de 
manera proporcional).  
 
És evident que si el dendrograma no resulta atractiu l’histograma dels índexs de nivells no són 
interessants. Un altre exemple, és el cas de les taules que expliquen la variància capturada pel 
nombre d’eixos factorials en els ACP, no són necessàries si es dóna la dada en el mateix apartat. 
 
Unes de les últimes coses pendents cara a finiquitar el PFC, era quadrar bé el apartat 6, on hi 
havia gràfics i les seves explicacions, juntament amb una gran revisió ortogràfica per corregir el 
gran nombre de faltes ortogràfiques. 
 
Després, es va fer una altra reunió amb el tutor per continuar avançant en el PFC. Alguns dels 
apartats tractats en aquesta reunió van ser incloure als annexos les taules de descripció factorial, 
escriure un índex dels gràfics i taules, revisar les conclusions, entre altres tasques. 
 
Els primers passos donats després de la reunió van ser acabar els annexos incloent-hi les taules i 
l’índex dels gràfics  Una petita modificació que també és va fer en l’índex del PFC va ser canviar 
l’enumeració i les pàgines, ja que al incloure el nou índex de gràfic, s’havia de canviar gairebé 
tot. 
 
També es va detectar un error greu en l’enumeració de les taules, que era que hi havia un salt des 
de la primera fins a la tercera, com si la segona no existís. Es va solventar però el nou índex dels 
gràfics i taules. A més, també es va fer una altra revisió ortogràfica, ja que sempre surten més i 
més faltes. 
 
En aquesta última fase de revisió final de la memòria del PFC, que consistia bàsicament en 
continuar polint detalls petits però importants en el seu conjunt. Com ja era habitual, es va fer 
una reunió amb el tutor per parlar dels darrers detalls. Com a novetat, esmentar que també es va  
decidir començar a preparar el Power Point cara a la presentació del PFC, per no anar escassos 
de temps  



 
 

 42 

El primer que es va fer van ser aquests “petits detalls”, i deixar per més endavant, el Power 
Point. Per exemple, alguns dels detalls eren canviar l’enumeració dels índexs, revisar el apartat 
7.2, mirar les conclusions e incloure les taules de les descripcions factorials. Fer aquesta feina no 
consistia una gran despesa de temps. 
 
Després tocava preparar el Power Point de la presentació. La intenció era de fer- lo tot d’una 
tongada però sense donar massa importància a aspectes minuciosos, havia de ser una cosa més 
general. Es tenia clar que com a mínim havia de tenir trenta diapositives, calculant una 
diapositiva pels trenta minuts de l’exposició oral del PFC, fent un esquema inicial del que podria 
tractar. Aquest plantejament estava pensat per ser revisat i canviat al llarg del seu 
desenvolupament. 
 
S’havien de centrar els esforços en el Power Point.Com a mínim, havien de ser trenta 
diapositives amb la finalitat de resumir els resultats i continguts del PFC. Després d’una reunió 
amb el tutor per comentar apartats que podien faltar o canviar, es van veure diverses coses que es 
podien fer i altres per millorar. Es van treballar aquests aspectes. 
 
Per exemple, una diapositiva explicant la valoració personal o presentar el càlcul dels costos en 
una altra. També es va redactar com una nova secció el multivariant, ja que es tenien dubtes 
seriosos de com explicar-ho. 
 
4.7 Glossari de conceptes  
 
Tot seguit, s’exposa una sèrie de conceptes que estan en tot el PFC i que s’han d’explicar al 
lector perquè entengui el que s’ha fet.. S’exposen en ordre alfabètic: 
 
ACP-Analisi de Components Principals: tècnica d’anàlisi multivariant per variables continues. 
Algorisme classificació jeràrquica ascendent:  un dels mètodes dintre del AMD que serveix per 
tenir un procediment per fer grups. 
AMD- Anàlisis Multivariant de Dades: eina estadística que serveix per analitzar moltes variables 
de diferents tipus a la vegada. Els resultats es donen en taules i gràfics. 
Building Particions: output que dóna el SPAD quan s’executa el programa per fer el SPAD y que 
indica quin grup del seleccionats es el millor possible candidat per fer grups amb les variables. 
Bivariant, Anàlisi: anàlisi estadístic que es fan amb dos variables continues per veure si tenen 
algun tipus de relació lineal, o pel contrari, veure si són no correlacionades o independents entre 
elles.  
Casos actius: quan es parla de casos actius de la matriu de dades, es refereix a cadascun dels 
valors numèrics que es posen a les files de la matriu. També se’ls anomena individus. 
Cercle de correlació, Gràfic: gràfic en forma de cercle on apareixen els casos actius. Quan més a 
prop del límit del cercle està un cas actiu, millor representat esta. 
Correlació, entre dues variables: valor numèric que va testa 1 fins –1, i que indica si dos 
variables tenen alguna relació positiva o negativa, segons el valor que tingui. Si el valor és 
proper a zero, significa que les variables no tenen relació.   
Dendrograma: gràfic dintre del algorisme de classificació que serveix per veure quanta variància 
hi hauria per cada possible combinació grups. 
Descripció eixos factorial: una de les opcions del SPAD, complementaria al ACP, i que serveix 
per determinar quins casos actius i variables continues, són més explicatives e importants per 
cada eix factorial. 
Efecte de tamany: es dona quan la matriu de correlacions té tots els números amb el mateix 
signe. 
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Eix factorial: en un ACP cadascun del eixos que pot haver-hi en el gràfic. El primer eix factorial 
és el més important perquè és el que més variància explica. L’explicació matemàtica és mateixa 
que la dels plànols matemàtics 
Esperança matemàtica:  altrament  coneguda com mitjana. 
Estadístic: càlculs numèrics que es fan a Estadística. La mitjana és un exemple d’estadístic. 
FME:  Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. 
Google: cercador d’Internet. 
IDESCAT: lo mateix que el INE però a nivell de Catalunya.  
INE-Institut Nacional d’Estadística: òrgan que fa les estadístiques oficials al Estat Espanyol  
Matriu de correlacions: matriu en que hi ha el mateix nombre de files com de columnes i que 
representa la correlació un a un entre les files de la Matriu de dades. Oscil·la entre un i menys un. 
matriu de dades: matriu amb files i columnes on s’escriuen el números que representen les 
variables continues. 
Output, ACP: document text que dona SPAD on surten les taules amb l’ informació sobre el 
ACP. De fet, en SPAD qualsevol de les taules surt al Output corresponent. 
Pla factorial:  suma de eixos factorials. Es simbolitza amb <F1,F2,...> fins ser el n pla factorial. 
PFC: Projecte Final de Carrera. 
Sèrie Temporal, Gràfic: gràfic del anàlisis univariant que s’estableix al llarg d’un període de 
temps. 
SPAD: programa informàtic molt potent emprat en Estadística per fer AMD, entre ells ACP i 
altres opcions. La versió utilitzada en aquets PFC és la 5.3.  
Transposició: en la matriu de dades, que les columnes siguin les files i les files siguin les 
columnes. 
Univariant, anàlisi: anàlisi estadístic que es fa a qualsevol variable ja sigui continua o categòrica, 
ja sigui per gràfics o pels estadístics. 
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. 
Variables continues: valor numèric que es fica a cadascuna de les columnes de la matriu de 
dades. 
Variància: unitat de que quantifica la dispersió de les variables. 
Xarxa de Biblioteques Universitàries: recurs pels internautes el qual serveix per consultar els 
llibres que hi ha en totes les biblioteques universitàries de Catalunya.    
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5.Anàlisis estadístiques 
 
En aquests apartat del projecte s’explica detalladament l’ús que se li ha donat a les eines estadístiques, 
juntament amb la seva interpretació i altres tipus de comentaris. 
 
5.1 Anàlisis univariants 
 
5.1.1 Variables poblacionals 
 
Anàlisis 
 
Es volen observar dos variables de tipus poblacional que són les següents: creixement total de la 
població en taxa per mil habitants i el nombre de llars per cada mil habitants. Totes són ràtios en 
tant per mil habitants. 
 
Un petit comentari sobre aquestes variables: moltes de les variables tenen una disponibilitat molt 
reduïda com a conseqüència de procedir del cens de 2001, i els anys disponibles són 1996 i 2001 
només. Les variables interessants per estudiar en aquest apartat i no repetir-les amb les de la diagnosi 
tenen aquests inconvenient. 
 
La primera variable que es mira es un ràtio que està en tant per mil habitants. Cal aclarir que només és 
del any 1996 fins 2001 però que encara així serveix per les anàlisis que es fan en aquest projecte. El 
creixement absolut és important perquè es té en compte totes les entrades i sortides de població. El 
gràfic és el següent, ordenat de manera decreixent:: 
 

Gràfic 6. TAXA CREIXEMENT TOTAL
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Hi ha una sèrie de municipis (Bassella,Cava, Cabó, etc) que sofreixen unes decaigudes molt fortes de 
població en la seva totalitat. Són municipis rurals i petits, no dels més importants. Pocs municipis 
tenen una crescuda total important  (Pont de Bar,Ribera i Valls d’Aguilar). La resta i majoria es 
mantenen estables i creixen o decreixen globalment poc, es podria dir que es mantenen relativament 
plans, sense variar. 
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La segona variable que es mira univariantment és el nombre de llars per cada mil habitants. Com 
sempre es vol mirar si les llars que hi ha en els dos anys disponibles (1996 i 2001) hi ha una 
tendència,  es manté estable o esdevé una situació completament nova. Observem el gràfic:  
 

Gràfic 7. Nº LLARS PER 1000 HAB
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L’explicació del gràfic és complexa. A primera vista, sembla que alguns municipis creixin i 
altres decreixin,  però si hagués més anys disponibles es podria observar la variància entre cada 
any i demostrar  que la majoria de municipis són estables i que només uns pocs tenen algun tipus 
de tendència. En particular, el municipi de Bassella es troba molt per sota de la variància 
intrínseca de la comarca, i si es fa memòria, Bassella és un municipi de poca població, en 
continu decreixement i la conclusió probable és que el nombre de llars esdevingui estable i la 
població minvi.  
 
Conclusions  
 
Moltes coses que es podrien dir de les variables poblacionals, com a informació estan comentades més 
extensament que les altres variables en la diagnosi de la comarca. Per aquest motiu, amb dos variables 
que no estan allà, és suficient. 
 
El creixement total de la població en cada municipi, segurament les conclusions es podrien extrapolar 
fins l’actualitat, és a dir, alguns dels municipis amb menys població la continuen perdent gent, els 
municipis més grans tenen un creixement lleu en positiu i hi ha alguns municipis “secundaris” que 
tenen un increment de població més significativa. Cal recordar que una de les premisses importants és 
que cada any té una relació de dependència amb el any anterior, que no poden ser independents de cap 
de les maneres, o dit d’una altra manera, el valor d’una variable està relacionat amb el seu valor 
anterior. 
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5.1.2 Variables socials 
 
Anàlisis 
 
En aquestes anàlisis de les variables socials, on es reuneixen alguns exemples de variables que es 
poden considerar de les més representatives per un entorn social. Amb la finalitat d’il·lustrar la realitat 
de la societat de la comarca es comentaran un grup de quatre variables molt dispars entre elles. No es 
repetiran les variables emprades a la diagnosi per evitar repetir informació inútil,  per evitar possibles 
confusions o repeticions de variables socials. 
 
Comencem per la variable que demostraria el nombre d’agents en un ràtio de la població, en 
concret, un tant per mil, de la comarca però per municipis. Una aclaració, es posaran al gràfic 
només els municipis amb que hi hagués policies locals, és a dir, només el municipi de la Seu 
d’Urgell, cosa que és de sentit comú. Aquests policies no són mossos d’esquadra. La 
representació gràfica és una sèrie temporal, i es presenta a continuació: 
 
 

Gràfic 8. Nº POLICIES PER 1000 HAB A LA SEU
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Tenint en compte que el gràfic conté el període a estudiar (1996-2006) i que només estan els 
policies en el municipi de la Seu d’Urgell, treure una explicació és fàcil. Aquesta podria molt 
ben ser, que en els últims 10 anys el nombre de policies locals en la Seu d’Urgell ha estat 
disminuint, perquè el nombre de policies locals ha augment però la població si. Hi ha una 
tendència negativa en els últims deu anys, i es podria dir que es una manca de recursos públics. 
 
La següent variable a mirar és una variable relacionada amb la cultura: el nombre de biblioteques 
als municipis que tenen, però que també es un ràtio en tant per mil habitants. En aquests cas són 
tres municipis; la Seu d’Urgell, Oliana i Organyà. La representació gràfica és aquesta: 
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Gràfic 9. Nº BIBLIOTEQUES PER 1000 HAB
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Resulta evident que el nombre de biblioteques a  la comarca i per municipis, ha disminuït fins 
l’actualitat segons cada municipi. Observant-ho per municipis, clarament, en el municipi de 
Organyà, al tancar la única biblioteca que tenien, disminueix fins a zero. En Oliana, es manté 
estable perquè la població només augmenta però no molt, i la Seu d’Urgell, també es manté 
també estable, ja que al final i al principi hi ha gairebé lo mateix. 
 
És bo recordar que la variable tractada és un ràtio i que està influenciada per un “efecte 
població”.Aquest efecte de la població és té en compte al estar inclosa en la variable inventada. 
Per aquesta variable, com que en els dos municipis més grans es manté estable, aquest servei 
social en concret, no ha sofert una baixada pel augment en la població. És diferent que el nombre 
de policies.   
 
Una altra variable molt interessant i que no te res a veure amb les variables donades fins ara són 
els llits hospitalaris, també en funció del ràtio de la població en tant per mil. Actualment, només 
hi ha dos centres hospitalaris en la comarca de l’Alt Urgell. Els municipis que els tenen són la 
Seu d’Urgell i Oliana. Com sempre, són els dos municipis més grans els que tenen els serveis 
públics. El gràfic és el següent: 
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Gràfic 10. Nº LLITS HOSPITALARIS  PER 1000 
HAB
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Com sempre, sembla estrany que siguin els dos municipis amb més població els que tinguin els 
serveis públics, és un fet constant i més endavant es donarà una explicació. La situació per 
municipis es diferent, en Oliana es construeix un nou centre hospitalari i en la Seu d’Urgell es fa 
una ampliació del que ja es tenia, per tant, la situació es manté estable a la capital de la comarca. 
 
La pròxima variable és una que té relació amb l’educació, en concret, el nombre de professors 
total (incloent-hi els públics i privats tots junts). Hi ha pocs municipis que no tinguin professors i 
hi ha molts anys disponibles. És una variable representativa del àmbit de la cultura. Hi ha només 
6 municipis que no tinguin cap professor. El gràfic que representa les dades es presenta a 
continuació: 
 

Gràfic 11. Nº PROFESSORS PER  1000 HAB
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Tots els municipis menys la Seu d’Urgell mantenen un nombre estable i regular de professors, en 
funció de la seva població. El municipi de Oliana és força diferencial i es pot dir clarament que 
està molt per damunt de tots els altres municipis. Que hi hagi un professor per cada 38 o 39 
individus, és molt. Sorprenentment, la Seu d’Urgell és força estable i no arriba al professor per 
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cada 20 habitant. És evident, que en aquest cas, quanta menys gent hagi per cada professor 
millor. Es una sorpresa veure que el segon municipi amb més gent és el pitjor en aquest sentit. 
S’hauria de fer una actuació en conseqüència. 
 
Conclusions   
 
Veient aquestes quatre variables que són diferents entre elles, i que demostren força varietat de 
lo que podrien ser diferents aspectes socials (educació, sanitat, cultura i seguretat).  
 
La primera cosa a destacar és que tres de les quatre variables només tenien representació als dos 
municipis més grans en població, la Seu d’Urgell i Oliana. La explicació és senzilla, quan més 
gran és una població, més serveis públics necessita. S’ha posat les variables en funció de la 
població per veure si en els últims deu anys alguns aspectes socials han empitjorat o han estat 
estables i sense canvi. 
 
Continuant per aquesta línea d’argumentació, la Seu d’Urgell ha mantingut en aquest deu últims 
deu anys força plana, només en la seguretat, mirant- la per la variable tractada, ha anat a menys 
però es per l’augment de població. Les altres variables, el municipi que conté la capital de la 
comarca, està estable i en bona situació. 
 
Oliana, té representació en tres de les quatre variables, només li falta la seguretat. En aquest 
municipi, només falla una cosa, que és l’educació. Té un professor per cada 38 o 39  habitants, 
que és moltíssim. La causa més probable és que hi hagi una manca de professors, ja que la 
població no ha canviat gaire en el últims 10 anys. Els altres aspectes està estable. 
 
5.1.3 Variables econòmiques 
 
Anàlisis 
 
Aquestes anàlisis són els últims del univariant i es tracten les variables econòmiques, tot  reunint 
alguns exemples de variables que es poden considerar de les més representatives del marc econòmic. 
Es tracta d’un grup de variables prou diferents entre elles per ser molt representatives. No es repetiran 
les variables emprades a la diagnosi per evitar repetir informació inútil. Es volen tracta tres variables, 
com a ràtio en funció de la població de cada municipi. Els anys disponibles també son importants, ja 
que a més anys estudiats, millor es pot veure que ha passat.  
 
La primer variables econòmica que es mirarà són les entitats financeres en conjunt, incloent 
bancs i caixes junts. Es fa el mateix tractament que a les socials, posant les variables en un ràtio 
de tant per mil hab, així la és té en compte l’efecte de la població  si creix o no, es veu en la 
mateixa variable. No estan tots els municipis perquè no hi ha oficines bancàries en tots els 
municipis. 
 
El gràfic d’aquesta primera variable és el següent: 
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Gràfic 12. Nº BANCS PER 1000 HAB
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Primerament, es pot comentar que la majoria dels municipis són estables, no hi ha cap que 
sembli que tingui una tendència positiva o negativa. Les dues baixades puntuals en els municipis 
de Valls de Valira i Organyà, són degudes al tancament puntual d’una única oficina, però al any 
següent, la situació es normalitza. No hi ha un municipi que sigui molt diferencial dels altres, 
encara que si es podria dir que hi ha certa variabilitat entre tots els municipis. 
 
La segona variable que es vol mirar fa referència directa al hotels dels municipis,  concretament 
a les places de cada hotel, com sempre tenint en compte que serà un ràtio en tant per mil i la 
població tindrà un pes, com ja s’ha explicat anteriorment. El motiu ja s’ha explicat amb 
anterioritat. 
 
La representació gràfica es presenta a continuació: 
 

Gràfic 13. Nº PLACES HOTELS PER 1000 HAB
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Els municipis amb establiments hotelers són molt nombrosos a la comarca. La majoria de 
municipis es mantenen estables, sense una tendència negativa o positiva clara. Hi ha dos 
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excepcions que tenen una tendència creixent: Estamariu i Valls de Valira. La interpretació que es 
pot fer es que on hi ha tendència positiva les places de espais hotelers augmenta molt, com es el 
cas de Estamariu. No hi ha cap municipi amb tendència negativa. 
 
La darrera variable és el nombre d’habitatges iniciats per cada 1000 habitants. Com totes les 
altres és un ràtio que està marcat per la població, amb la intenció de sempre, de que la variable 
tingui en compte les variacions de població. Tots els municipis, menys Bassella i Cabó han 
tingut nous habitatges. 
 
El gràfic, que es un de series temporals, és el que s’il·lustra a continuació: 
 

Gràfic 14. Nº HABITATGES INICIATS PER 1000 
HAB
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La situació depèn de cada municipi. El que més varia en tot el temps és el municipi de 
Montferrer i Castellbó. Valls de Valira i Coll de Nargó són dos municipis amb una població 
mitjana en la comarca i que en els dos últims anys han tingut un augment més espectacular en la 
construcció de nous habitatges, perquè les seves poblacions han estat estables. La resta de 
municipis més o menys s’han mantingut estables en el pas del temps. 
 
Conclusions  
 
En els gràfics de les tres variables econòmiques, hi ha representats molts municipis, força més 
que respecte les variables socials. Els resultats no són homogenis i depenen de cada gràfic. No es 
poden fer generalitzacions dels municipis. L’única que es podria fer és la majoria de municipis 
són estables, és a dir, no hi ha canvis en els 10 anys, excepte excepcions d’alguns municipis 
segons la variable estudiada. 
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Totes estan en funció de la població i en forma de ràtio de tant per mil, per tenir en compte la 
influencia de la població. Les variacions de la població en cada municipi són essencials i s’han 
de tenir en compte. Per això s’han tractat les variables així. 
 
Els municipis que no són estables o criden l’atenció segons les variables són: pel nombre de 
places d’hotels per 1000 habitants, Estamariu i Valls de Valira  són municipis no estables i amb 
tendència positiva i pel nombre d’habitatges iniciats,  Montferrer i Castellbó presenta una gran 
variabilitat que el fa no estable, sinó que canvia cada poc temps. A més, per aquesta variable, els 
darrers anys, en els municipis de Valls de Valira i Coll de Nargó, ha augmentat molt (podria ser 
un canvi de cicle).   
 
5.1.4 Variables geogràfiques 
 
Són variables que, encara que estan en una taula a la diagnosi, es fan uns gràfics en valors absoluts per 
veure si es pot discernir algun tipus de tipologia, tret diferencial o informació addicional. A més, una 
representació gràfica gairebé sempre és millor que una taula. Es presenten dos variables: l’altura (en 
metres) i la superfície (en km2). 

 
La primera variable en dades absolutes és una continua; l’altitud. El seu gràfic és el següent, ordenat 
de manera decreixent: 
 

Gràfic 15. ALTITUD
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A comentar, perquè és informació que es treu del gràfic, és que el rang d’altituds entre municipis 
va de 469 fins el 1335 metres. Es podria dir que hi ha dos grups de municipis segons l’altitud els 
que tenen més de 950 metres i els que tenen menys. El grup que té més està constituït Arsèguel, 
Cava, Estamariu, Josa i Tuixén i Vansa i Fórnols, casualment tots municipis situats a la dreta de 
la Seu d’Urgell i al Est i Nord-est de la comarca. És una possible classificació per fer grups. 
 
La segona variable absoluta i que també és continua és la superfície. El seu gràfic és el següent: 
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Gràfic 16. SUPERFICIE
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Aquí és fàcil identificar que hi ha una altra possible agrupació en dos grups, municipis de més de 
100 Km quadrats i de menys. Els municipis per sobre del 100 són: Coll de Nargó, Fígols i 
Alinyà, Montferrer i Castellbó, Ribera d’Urgellet, Valls d’Aguilar, Valls de Valira i Vansa i 
Fórnols, però no es poden localitzar geogràficament d’una manera comuna i que es pugui 
identificar visualment en un mapa de la comarca. 
 
Les altituds indiquen que la comarca és d’alta muntanya, no hi ha cap municipi al nivell del mar i 
alguns superen el 1000 metres d’altitud. Cap dels municipis amb més altitud o amb més 
superfície té una gran població o gaires serveis socials. No es pot veure una relació entre 
aquestes variables “geogràfiques” i les altres, no almenys amb el univariant. 
 
5.2 Anàlisis bivariants 
 
5.2.1 Anàlisis  de parelles de variables 
 
Les anàlisis bivariants serveixen per veure si dos variables diferents, tenen algun tipus de relació, 
i si no la tenen és que són independents o no correlacionades. En especial, es busca una relació 
lineal, el que seria una regressió tal qual, i en els gràfics es veu clarament si existeix o no (o per 
altra banda, si es possible, que hi hagi algun altra tipus de relació). 
 
Abans de començar a fer els gràfics s’han de tenir en compte dos aspectes en compte. El primer, 
és que tots els gràfics que es faran seran de variables poblacionals contra les socials o les 
econòmiques, per veure, des de una altra manera si hi ha una relació lineal entre diferents 
variables. El segon, és que només es farà del mateix any contra el mateix any, i que el any quan 
més proper a 2006 millor. 
 
També és possib le que algunes de les variables siguin transformades, en concret, fent el 
logaritme (sempre en base 10) a una o les dues variables. La transformació de les variables 
emprant el logaritme és un recurs molt comú en Estadística. Es proposa fer sis gràfics, dit d’una 
altra manera, tractar sis parells de variables. 
 
El primer parell de variables que es miraran són el logaritme de la població en 2006 (per cada 
municipi) i el logaritme de la participació en les eleccions al parlament català al any 2006. S’ha 
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escollit fer-ho per logaritme ja que el gràfic era el que més informació donava. La representació 
gràfica es presenta a continuació: 
 
 

Gràfic 17.LOG POBLACIO VS LOG PARTICIPACIO
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La interpretació no té gaire suc, ja que un gràfic d’aquestes característiques, que els punts no fan 
cap línia sinó que son un cúmul de punts que recorden cercle és que les variables són 
independents. Per tant, la interpretació és que la participació en les eleccions catalanes no ve 
determinada per la quantia d’una  població. 
 
El segon conjunt de dues variables són el logaritme de la població en 2006 i el logaritme del 
Índex de Motorització en 2006.  Es vol tornar a veure si hi ha relació no, presentat el gràfic 
bivariant tot seguit: 
 

Gràfic 18. LOG POBLACIO VS LOG INDEX 
MOTORITZACIÓ
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La informació que es pot treure és fàcil d’interpretar. Hi ha una relació lineal positiva, dit d’una 
altra manera, quanta més població, més vehicles de tots tipus en la comarca i en cada municipi. 
El seu significat és així de fàcil d’interpretar. La relació entre dos variables és molt alta. 
 
La tercera parella de variables a observar és el logaritme de la població 2001 i el logaritme de la 
dimensió mitjana de cada llar 2001, ja que només així es pot observar millor que és possible que 
hi hagi alguna relació. El gràfic és el següent: 
 
 

Gràfic 19.LOG DIMENSIÓ MITJANA  LLAR VS LOG 
POBLACIÓ
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La informació que es treu, és que si es fes una regressió lineal simple (ajustar una recta al cúmul 
de punts), sortiria una de tendència positiva dèbil, molt pròxima a zero Per tant, l’explicació 
podria ser que els augments en la població, no provoquen augments en la mitjana de les llars  
S’ha de dir que la correlació entre les variables no sembla gaire alta. 
 
La quarta parella de variables que es comentaran són el logaritme del nombre de professors per 
1000 hab 2006 i el logaritme de la població menor de 15 anys al 2006.  Una nota de la variable 
transformada dels professor és que surt en el univariant. Això no és casual i tampoc és un error. 
Es podria considerar un altra “punt de vista”,  per veure la relació entre la educació (com a part 
de lo social) i la població. Recordar que només inclou els municipis amb un nombre positiu de 
professors. 
 
Del gràfic, podem extreure aquestes observacions. No hi ha cap tipus de tendència positiva molt 
forta.. Hi ha menys casos per veure, ja que s’han tret els municipis amb el nombre de professors 
zero (el logaritme de zero és infinit i donava problemes de representació). La correlació entre les 
dos variables també és molt baixa, o això és el que es pot observar en el gràfic: 
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Gràfic 20.LOG POBLACIO MENOR 15 ANYS VS LOG Nº 
PROFESSORS PER 1000 HAB
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No sembla que hi hagi cap tipus de relació lineal, però tampoc es pot parlar de que  es tracti 
d’independència.  Si es reflexiona una mica, hi ha una resposta clara. Observant atentament el 
gràfic podria induir a la possibilitat de que existeixi una relació no lineal. 
 
La quinta parella de variables és el logaritme del nombre d’empreses per 1000 habitants en el 
2002 i el logaritme de població en 2002, que és una variable econòmica contra la poblacional. El 
pròxim gràfic és aquest: 
 

Gràfic 21. LOG POBLACIÓ VS LOG Nº EMPRESES PER 1000 HAB
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Un altre gràfic amb una correlació molt estreta i forta gairebé perfecta. La seva tendència és 
positiva, quanta més gent, més empreses. Una altra manera de fer la interpretació seria que els 
municipis de poca població tenen poques empreses i viceversa. Aquest gràfic es tan correcte com 
el segon que és presenta en aquest mateix apartat. 
 



 
 

 57 

La sisena de parella de variables correspon al logaritme de població al 2001 i el logaritme de 
nombre d’habitatges per cada 1000 habitants al 2001, que és una variable de caire social i 
continua.  El gràfic és el següent: 
 

Gràfic 22.LOG Nº HABITANTS PER 1000 HAB VS 
LOG POBLACIÓ
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Si s’ajustés una recta de regressió seria paral·lela al eix de les coordenades. Aquesta recta no 
tindria cap tendència. L’explicació que s’extreu és que per molt que augmenti la població, el 
nombre habitatges per cada 1000 habitants no creixerà. També, mirant el gràfic es pot parlar de 
la correlació entre dos variables que es pot deduir que és gran, clarament superior al 0,5. 
 
5.2.2. Conclusions  
 
De les sis parelles estudiades quatre tenien algun tipus de relació amb la població (i en alguns casos 
unes relacions molt fortes). Totes les altres no tenien cap tipus de relació (o tenen una correlació 
realment baixa).    
 
S’ha emprat sempre la variable de població amb una altra per veure si tenia alguna relació, un 
tipus de comprovació de realment la població té molt a veure amb moltes de les variables socials 
i econòmiques. Aquest efecte es podria donar com consolidat i comprovat, que encara que per no 
tots els casos, serve ix per molts. Era una de les funcions de les anàlisis bivariants. 
 
Al fer-ho amb un full d’ excel, no s’ha pogut fer la línea de regressió en tots els casos perquè es 
veies. Potser l’anàlisi bivariant està una mica incomplert per no tenir altres estadístics (com 
l’esperança matemàtica) o referències. 
 
Recordar que si només es vol una anàlisi bivariant entre dos variables, això és una regressió 
lineal simple i no múltiple. 
 
5.3 Anàlisis multivariants 
 
5.3.1 Variables poblacionals 
 
Després de decidir el procediment per la reducció de variables i que quedessin  al final en 103 
observacions o si es parlés en termes de matriu, aquesta tindria 103 columnes. Cal afegir que aquí la 
premissa de que hi hagi més files que columnes no s’acompleix.  
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Es va decidir agafar tres eixos perquè aquests representen el 46 % de la variància.. La matriu de 
correlació continua sent massa gran en dimensions per dir alguna cosa que pugui ser útil. Hi ha 
valors tant positius com negatius i no hi ha un efecte de tamany. 
 
Dels gràfics dels casos actius ara que hi ha tres eixos s’han de comentar tots però de dos en dos. 
El <F1, F2> és el mateix, la Seu d’Urgell, Cabo i Cava estan molt allunyats dels altres municipis 
i la majoria estan en a prop del eix de coordenades. En <F2,F3>  els municipis més allunyats són 
Cava, la Seu d’Urgell i Arsèguel, i la majoria estan a prop del eix de coordenades. En <F1,F3>,  
és Cabó,  la Seu d’Urgell i Arsèguel els que estan allunyats del municipis al voltant del eix de 
coordenades. Sembla que la Seu d’Urgell, Cava, Cabó i Arsèguel són els més diferencials. Es 
poden veure aquest gràfics amb els números 23,24 i 25 en els annexos. 
 
La informació e interpretació que és pot treure es que per les poblacionals hi ha un possible gran 
grup de municipis i els que són més diferencials  poden anar per lliure però no estan amb el gran 
grups de la resta de municipis. 
 
Dels gràfics de les variables continues, també s’han de mirar pels tres eixos. El <F1,F2>  és 
gairebé igual que el anterior,hi ha subgrups es possible que siguin tres. Un exemple, podria ser 
34, 132, 44, 68 , 42 i 6 i descrit seria un grup de gent molt jove que no es desplaça diàriament i 
amb estudis universitaris. Per <F2,F3>, torna a haver-hi tres grups, cosa que coincideix amb els 
altres eixos. Per <F1,F3>, hi ha tres grups possibles i potser un quart però que no es segur.  Per 
consultar els gràfics, cal veure’ls en els annexos i són els que tenen els nombres 26,27 i 28. 
 
Desprès del ACP es poden mirar els candidats a possibles grups en els casos actius, mirant el 
histograma d’índexs de nivells. Ja s’ha explicat anteriorment com es podria mirar (en el apartat 
de Metodologia). En aquets cas, les diferencies gràfiques fan pensar en un, dos, tres, quatre i cinc 
talls, i per tant, grups entre dos i sis grups. Si es fa el dendrograma, dóna el problema de sempre, 
tots els grups tenen menys d’un 1 % de la variància i un únic grup, la majoria. 
 
A l’hora de mirar els diferents candidats per fer grups, el criteri es mirant el “Building 
Partitions”, que es un output de quan fas el dendrograma, el que s’ha de mirar son les diferencies 
entre el ràtio de la Inèrcia Inter amb la Inèrcia total, és a dir, les diferencies entre fer un o dos 
talls i així successivament. Aquesta resta és la ganància de inèrcia inter. Si la ganància és molt 
petita, no es un bon candidat el darrer tall mirat. És un mètode de difícil elecció. 
 
En aquest cas, tots els candidats son prou bons. Realment, és una tria molt difícil de fer i es pot 
contra replicar amb facilitat qualsevol elecció. A més, tots ells són molt estables, dit d’una altra 
manera, la inèrcia no canvia molt. 
 
Pel primer eix factorial, té com municipis rellevants pels valors negatius la Seu d’Urgell, Valls 
Valira, Arsèguel i Alàs i Cerc. Les variables poblacionals amb valors negatius son: població que 
ha nascut al estranger, llars de tots els tipus, saldos migratoris de la resta d’Espanya, població 
que es dedica al Comerç, construcció i serveis i gent jove de 30 anys. Pels valors positius els 
municipis son: Cava, Cabó, Pont de Bar i Fígols i Alinyà. Les variables continues son: població 
nascuda a Cat i a la mateixa comarca, que te més de 65 anys,  que treballa en l’agricultura,  no fa 
viatges diaris, que tenen d’estudis Enginyeria i escriu i parla el català. 
 
Pel segon eix factorial, els municipis que són importants per valors negatius són: la Seu d’Urgell, 
Valls de Valira, Arsèguel i Cava i les variables actives importants són: població que té entre 10 i 
15 anys i de 40 a 45, que ha fet estudis de Ciències i Enginyeries i Doctorats i Dret,  població 
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que no sap ni llegir ni escriure, que no tenen estudis, que van néixer en una altra comarca. Els 
valors positius pels municipis son: Cabo, Estamariu, Fígols i Alinyà i Alàs i Cerc. 
 
Les variables explicatives són: població amb nivell d’instrucció de Primer Grau i ESO i 
Magisteri, nascuts a la mateixa comarca, que fan un viatge diari, que destaca la edat de 55 a 59, 
que entén i parla el català, que treballa a l’agricultura i construcció. Se sospita que la gent 
jubilada estan en aquests municipis i les defuncions són importants. Llegint aquest paràgraf, ja es 
pot fer una idea dels diferents tipus de perfils.  
 
Pel tercer factorial, pels valors negatius, els municipis són: la Seu d’Urgell, Oliana, Peramola i 
Bassella, que s’associen a llocs on hi ha tot tipus de llars, la indústria és important, la gent te 
certs estudis superiors i un bon coneixement del català. Pels positius, són gent amb estudis 
superiors, que no es desplaça, que treballen en el Sector de Serveis i altres, que han nascut a 
Catalunya i bon coneixement del català. 
 
La significació del primer factorial pels valors negatius són municipis al Nord de la comarca, dos 
rurals i dos urbans,  on hi ha tot tipus de llars, comerç i construcció, que hi ha certa natalitat i 
l’administració publica està representada, reflexa una possible situació urbana. Pels positius, son 
tots municipis amb poca població, que destaquen per ser persones nascudes a la mateixa 
comarca, ser jubilats, l’agricultura és important, bon nivell del català i té matrimonis inscrits, 
sembla que és més rural, per l’agricultura en especial i els matrimonis podrien ser de gent d’edat 
avançada. 
 
L’explicació del segon eix  segons les variables pels negatius, combina tres municipis de poca 
població amb la Seu d’Urgell que té molta població, que es podria relacionar amb el nivell 
d’estudi i edats, perquè hi ha els adolescents que no tenen estudis i sense un nivell de català, 
contra una població de edat no especificada i té un gran varietat de persones amb estudis 
universitaris i que tenen un nivell bo de català.  Els positius són de quatre municipis amb poca 
població, i que són descriptius dels municipis. Gent amb estudis primaris i secundaris, bon nivell 
de català, que no fa viatges diaris, i rep immigració, la construcció i agricultura són importants. 
 
L’explicació del tercer eix factorial, pels negatius són dos municipis de molta població i dos de poca, 
que descriu municipis amb tot els tipus de llar, que han nascut a la resta d’Espanya i tenen un bon 
nivell de català,, i la indústria es important i el nens de menys de 10 anys. Pels positius, son municipis 
de gent jubilada amb bon coneixement del català, nascuts a Catalunya, que treballen en Serveis i 
Altres activitats, i amb força varietat de estudis superiors. 
 
5.3.2 Variables socials 
 
Agafar tres eixos, que capturen el 78 %, quan en l’anterior era del 76%. S’acompleix el prerequisit de 
qui hagi més files  que columnes. 
 
Les representacions gràfiques de les variables continues, el <F1,F2>  és pràcticament el mateix, 
hi ha dos grups de variables, el de persones places per la gent gran i gent de reconeixement legal, 
i el de votants de les eleccions al parlament europeu. El de <F1,F3>  també hi ha dos grups el de 
places de gent gran i de reconeixement legal que s’abstenen de votar i el dels professors de 
secundaria i primària. Els gràfics es poden trobar als annexos i corresponen als números 29, 30 i 
31. 
 
Dels gràfics dels casos actius, el <F1.F2>  te la Seu d’Urgell i Valls Fonolls estan allunyats de 
tot el grups principal de municipis. El <F2,F3> és semblant però aquí són Valls Fonolls i Oliana 
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els que destaquen per estar mes allunyats. El <F1,F3>  són la Seu d’Urgell i Oliana els municipis 
que estan allunyats de la resta. Per tant, si és fer una representació conjunta donaria que tres 
municipis estarien allunyats, la Seu d’Urgell, Oliana i Valls Fonolls. Encara que aquí no es 
presenti, es poden veure en els annexos, sent els gràfics 32,33 i 34. 
 
La interpretació que es podria donar és que la majoria de municipis fan un grup que tindria una 
relació amb les variables socials determinada i que els tres municipis allunyats, “són especials” i 
no segueixen les pautes normals. 
 
Els candidats per veure quins són les possibles grups en els casos actius surten del histograma de 
índexs de nivell. Aquí, els candidats són fer un, dos o quatre talls al dendrograma, i fer dos, tres 
o cinc grups. El dendrograma es tan clar com sempre i dóna el problema de que un grup molt 
gran i els altres molt petits en quan es parla de variància. 
 
Però a l’hora d’escollir els diferents candidats per fer grups, el criteri a seguir és el de “Building 
Partitions”, que és un output de quan fas el dendrograma, el que s’ha de mirar són les diferencies 
entre el ràtio de la inèrcia inter amb la inèrcia total, és a dir, les diferencies entre fer un o dos 
talls i així successivament. Aquesta resta és la ganància de inèrcia inter. Si la ganància es molt 
petita, no és un bon candidat el darrer tall mirat. És un mètode de difícil elecció. 
 
Els possibles grups són estables, és a dir, no canvien molt abans i després d’ utilitzar l’algorisme 
i mirar la situació anterior i posterior, es pot dir que la inèrcia no varia. Això es molt positiu. A 
més, tots els candidats són prou bons. Realment, és una tria molt difícil de fer i es pot 
contrarèplica amb facilitat qualsevol elecció 
 
Pel primer eix factorial, els negatius s’associen als municipis de Peramola, Josa Tuixén, Pont de 
Bar i Cabo i només a la observació de llits de psiquiatria. Els positius són de la Seu d’Urgell i els 
policies locals, llits de hospitals, professors de secundaria i places per la gent gran. 
 
Consecutivament, el segon eix factorial pren els negatius a Oliana, Bassella, Vansa Fonolls i 
Fígols i Alinyà, i destaquen “socialment” els llits de psiquiatria, les pensions no contributives i 
persones amb reconeixement legal. Pels positius, els municipis són Cava, Cabo, Pont de Bar i 
Josa i Tuixén, i les variables són els llits hospitalaris, els policies locals i l’abstenció en la elecció 
del parlament europeu. 
 
En el tercer eix factorial, els negatius són dels municipis de Vansa Fonolls, Fígols i Alinyà, Coll 
Nargó i Valls Valira, juntament amb les observacions de pensions no contributives, persones 
amb reconeixement legal i l’abstenció al parlament europeu. Pels positius, són els municipis de 
Peramola, Oliana, Josa i Tuixén i Montferrer i Castellbó, i les observacions de llits de psiquiatria 
i els professors de primària i secundaria.    

 

La descripció del perfil del primer eix factorial, pels negatius que són municipis que municipis amb 
poca població, i només estan relacionats amb psiquiàtrics, és a dir, sanitat mental només. Per contra, 
els positius descriuen molt bé la Seu d’Urgell, un lloc urbà on hi ha policia local, llocs de sanitat i 
educació publica. 
 
Per continuar, en el segon eix factorial, pels negatius és una barreja de municipis sense res en 
comú que destaca per persones que necessiten del benestar social. Els positius, també són un 
poti-poti de municipis que és merament descriptiu amb policies locals, hospitals i abstenció de 
votar a les eleccions. 
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I per acabar, en el tercer eix factorial, pels negatius són municipis de menys de 45 Km quadrats 
que són persones dependents del benestar social i de l’abstenció. Pels positius, els municipis 
tampoc tenen res per agrupar- los i reuneix valors sobre l’Educació. 
 
5.3.3 Variables econòmiques 
 
La variància de tres eixos és un 50 % , més que suficient per extreure informació. Aquí, la 
premissa de que hi hagi més files que columnes, no s’acompleix però el nombre de columnes i 
files és gairebé el mateix. 
 
El següent pas que es pot fer és comentar els gràfics. El gràfic dels casos actius, el <F1,F2> té 
una certa ordenació per població, de dreta a esquerra, de més a menys població, el municipi del 
Estamariu, està més allunyat. El <F1.F3>  està més difús, i només sembla que els municipis de la 
Seu d’Urgell i Valls Valira, estan més allunyats dels altres municipis, també hi ha una certa 
ordenació per població de dreta a esquerra, de més a menys població. El seus gràfics es poden 
observar en els annexos, essent els números 35.36 y 37. 
 
En el gràfic de les variables continues,si es comença per <F1,F2>, es poden veure tres possibles 
grups, dos dels quals són grans i un de petit, que són els rebuts dels IBI i el conreu de pastures 
permanents, un altre de tot tipus de vehicles i places d’hotels. Per <F1,F3>,  també es pot dir que 
hi ha tres grups, però ara estan més anivellats, per exemple, hi ha un grup que es relaciona la 
construcció, indústria i els bancs, que fa noranta graus amb l’atur registrat i els habitatges de 
nova planta. Per <F2,F3>, també es pot parlar de tres grups. En tots tres casos, hi ha algunes 
variables que estan entre mig dels grups i tenen una correlació feble al els grups. Per veure els 
gràfics, s’han de buscar en els annexos amb els números 38,39 i 40. 
 
Els candidats per fer grups, es mira el histograma de índexs de nivell. En aquests cas, les 
candidats són un, dos, tres o quatre talls al dendrograma. El dendrograma torna a donar la rara 
representació de que un dels grups te el 99 % de la variància i els altres menys del 1 %. 
 
La selecció dels diferents candidats per fer grups es fan pel criteri a seguir és el de “Building 
Partitions”, que és un output de quan fas el dendrograma, el que s’ha de mirar són les diferencies 
entre el ràtio de la inèrcia inter amb la inèrcia total, és a dir, les diferencies entre fer un o dos 
talls i així successivament. Aquesta resta és la ganància de inèrcia inter. Si el benefici és molt 
petita, no és un bon candidat el darrer tall mirat. És un mètode de difícil elecció. 
 
Els possibles grups són estables, és a dir, no canvien molt abans i després d’utilitzar l’algorisme i 
mirar la situació anterior i posterior, es pot dir que la inèrcia no varia. A més, tots els candidats 
són molt bons. Realment, és una tria que no és trivial de fer i es pot trobar problemes amb 
facilitat qualsevol elecció. 
 
Pel primer eix factorial, els negatius són municipis de poca població com Cava, Pont de Bar, 
Arsèguel i Estamariu, que estan correlacionats amb els IBI rurals i urbans, els vehicles de 
motocicletes i camions i el nombre d’hotels. Els positius són per municipis de molta població 
com la Seu d’Urgell, Oliana, Organyà i Valls Valira, que tenen com variables explicatives la 
construcció, els habitatges nous iniciats i acabats, els bancs i l’atur registrat. 
 
Pel segon eix factorial, els negatius són per municipis com Cava, Cabo, Montferrer i Castellbó i 
Valls Aguilar, per variables com IBI rurals i urbans, i gairebé tots els tipus de superfície 
d’agricultura. Pels positius, són els municipis de la Seu d’Urgell, Alàs i Cerc, Coll de Nargó i 
Estamariu i les variables associades són de casi tots els tipus de vehicles. 
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Pel tercer eix factorial, els municipis són la Seu d’Urgell, Oliana, Organyà i Cava, amb variables 
associades de bancs, pastures permanents i els sectors de l’agricultura, construcció e indústria. 
Pels valors positius, són els municipis de Montferrer i Castellbó, Fígols i Alinyà, Valls Valira i 
Peramola per les variables de l’atur registrat, les places d’hotels, el terreny forestal i els 
habitatges de nova planta iniciats i acabats.         
 
L’explicació del primer eix factorial, pels negatius són un congregació de municipis de menys de 
45 km quadrats i de poca població, que tenen com descripció que els IBIS són importants, les 
motos i camions i el nombre d’hotels. Pels positius, son municipis amb molta població on la 
construcció, els pisos de nova planta, els bancs i l’atur són explicatius. 
 
L’explicació del segon eix factorial, pels negatius és un grup de municipis sense res que els 
relacioni entre ells i les variables a destacar una mica de descripció ja que conté els dos tipus de 
IBI i els usos del terra per agricultura. Pels positius, són municipis que no sembla que tinguin res 
en comú per agrupar- los, i tenen com variables explicatives molts tipus de vehicles. 
 
La significació del tercer eix factorial, pels negatius és un grup de municipis amb menys de 45 
Km quadrats d’extensió, i unes variables que descriuen aquests municipis com que tenen bancs, 
l‘agricultura, la construcció i la indústria són importants. Els positius, els municipis no sembla 
que hagi res en comú i unes variables que fan una descripció basada en que hi ha places d’hotels, 
habitatges de nova planta acabats i començats, l’atur i el terreny forestal. 
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6. Planificació i costos 
  
6.1 Planificació 
 
Les diferents tasques del projecte es podrien dividir en set subtipus de tasques que es presenten ara 
mateix: 
 
• Tasca 1- Plantejament inicial del projecte: 20 hores. El seu inici va ser al més de febrer de 

2007 i es va estendre fins a mitjans de març del mateix any. Consistia en començar a mirar, 
primer informació general de la comarca, els seus municipis, que hi havia, etc... 

• Tasca 2- Recollida d’informació general: 55 hores. Es va començar el segon apartat a finals 
de març de 2007, i va durar fins juny de 2007. Aquí es podria incloure la cerca d’informació 
general de la comarca i que fos de l’última dècada en concret. Es va buscar per Internet, 
biblioteques, en llibres i en recursos informàtics. 

• Tasca 3- Recollida de dades: 55 hores. La tercera subtarea es va iniciar a finals de maig de 
2007 i va durar fins finals de juliol. La recollida de dades consisteix des de la descoberta de 
la pàgina web del IDESCAT, pasant pel treball previ en la selecció de variables i elaboració 
de criteris d’aquesta. 

• Tasca 4- Creació de les bases de dades: 55 hores. Des de principis de juliol fins finals de 
setembre de 2007. Un cop trobat la font primària d’informació en la web del IDESCAT, es 
tenia que començar a experimentar amb elles per trobar les variables, etc, i desenvolupar la 
base de dades definitiva. Era una fase molt important. 

• Tasca 5- Treball previs amb multivariant: 135 hores. El temps que va ocupar es pot 
compatibilitzar que està entre setembre i  desembre de 2007. Les múltiples proves fetes 
utilitzant el multivariant, incloent-hi la transposició i reducció final de variables.  

• Tasca 6-Redacció de beta del projecte: 125 hores. Finals de novembre fins a finals d’abril de 
2008.  Posar per escrit el que s’havia fet fins aquell moment, com si fos una prova del 
projecte definitiu. 

• Tasca 7-Redacció y correcció del projecte. 75 hores. Tot el mes de maig de 2008. Revisió de 
la beta, ampliació d’alguns aspectes i correccions d’errades trobades fins el moment present.  

 
Les primeres impressions del total d’hores indicaven que el total estaria a prop de les 400 hores, 
però al final han estat més de les calculades, en concret han estat aproximadament al voltant de 
480, pel cap baix. Evidentment, les dos subtasques que més omplen en hores han estat les més 
laboriosos, i fins a cert punt, les més importants. 
 
La diferència entre les hores estimades i les hores reals es deu com a causa principal a la inversió 
de moltes hores en correccions alhora de la redacció de la Beta i a la redacció final, encara que 
no es tracta d’un factor únic. Per exemple, en aquestes parts, també es va veure algunes anàlisis 
que ja estaven fets.   
 
Un petit incís per dir que amb el canvi de la normativa dels PFC, també es va produir un canvi en 
les dades de presentació d’aquests, fent que fossin moltes menys. En qualsevol cas, és negatiu. 
És molt probable que el present projecte hagués estat més curt i amb un estalvi de temps amb la 
normativa anterior. Només es volia fer menció a aquest fet. 
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6.2 Càlcul de costos 
 
A continuació es presenta una taula resum amb uns possibles costos que sortirien si es fos propietari 
d’un negoci. Seria el negoci d’un autònom: 
 
 Conceptes dels costos  Quantia dels costos 
Costos Indirectes Costos Anuals (euros) 
Lloguer estudi 12.000 
Subministraments:  
Aigua 450 
Llum 330 
Telèfon/ Internet 740 
Assegurances 900 
Despeses Gestoria 650 
Consumibles Informàtics (Tòners,etc) 350 
Tarifes Mòbil 550 
Altre material informàtic (Pendrive,etc) 400 
Maquinària:  
PC Complert (1050 en 3 anys) 350 
Impressora Làser (400 en 3 anys) 133,33 
Fax (270 en 3 anys) 90 
Escàner (300 en 3 anys) 100 
Telèfon (65 en 3 anys) 21,66 
Mobiliari:  
Cadires (200 en 4 anys) 33,33 
Taules (180 en 4 anys) 30 
Armari (380 en 4 anys) 63.33 
Estanteries (190 en 4 anys) 31,66 
Llamperes i bombetes (600 en 4 anys) 100 
Altres  
Recollida de residus 450 
Costos Personals:  
Sou 30.000 
Seguretat Social 33% 10.000 
Total: 47.710 
 
 
S’està suposant que els costos serien per una persona que es declara autònom i que es treballaran 
al voltant de 1.800 hores anuals. Tota la maquinària està amortitzada a tres anys i el mobiliari 
està amortitzat pensant en sis anys. Amb les hores anuals i sabent els costos que tindria sent un 
autònom, es pot saber a quan aniria cada hora treballada.   
 
Fent el càlcul, surt que cada hora s’hauria de pagar sobre 26, 50 euros per hora i com del apartat 
anterior se sap que s’han dedicat sobre 520 hores al projecte, de fo rma aproximada, el cost 
d’aquest mateix seria (aproximadament) de 13.780 euros. 
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Els costos s’han d’explicar una mica.. Primerament, se suposa que el presumpte negoci que és 
d’un autònom, es fa en un lloc de lloguer, prou gran perquè hi hagi una persona treballant en 
diferents coses., en aquets cas, d’estadístic. 
 
L’equip informàtic, més un parell d’equips més que són necessaris, i ja estan descrits en els 
costos. Una petita anotació és que els preus són aproximats però són prou realistes, si es té 
compte que són material estàndard, ni massa dolent  ni massa capdavanter. A més, els costos de 
la instal·lació com la llum, s’han de pagar. 
 
La taula presentada en aquest apartat és molt senzilla, inclòs pot recordar a la d’un balanç però 
sense les parts d’actiu o de passiu. Lògicament, és una taula inventada i de fabricació pròpia. La 
seva intenció és que entri pels ulls, sigui didàctica i aporti informació fidedigna i versemblant. 
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7. Conclusions 
 
En aquest apartat del projecte, es comenten els diversos resultats e informacions obtinguts en finalitzar  
el projecte, presentats de manera esquemàtica. 
 
7.1 Conclusions variables univariants 
 
Globalment, la població en la comarca, en els últims 10 anys ha augmentat per damunt dels 
21.000 habitants. La situació a la comarca és que la majoria de municipis són estables, o tenen 
petites pèrdues de persones. Pocs municipis estan molt poblats i tenen a la majoria de la població 
(la Seu d’Urgell, Oliana, Organyà i Ribera d’Urgellet principalment).  
 
Dos municipis de poca població (en termes de la població de la comarca), han augmentat de 
manera significativa: Ribera d’Urgellet i Montferrer i Castellbó. Es pot comprovar en la taula 2 i 
el primer gràfic de les anàlisis univariants de les variables poblacionals. Alguns municipis han 
sofert una davallada d’habitants significativa com és el cas de Coll de Nargó, Peramola i 
Estamariu. Tots els altres municipis es mantenen estables, amb certes fluctuacions.   
 
Els dos grans nuclis de població són la capital de la comarca, la Seu d’Urgell i el municipi d’Oliana, 
representant una dualitat Nord-Sud respectivament. Aquest dos nuclis grans de població són els que 
tenen serveis socials necessaris (sanitat, seguretat,etc) per atendre a la població que hi viu. 
 
El nombre de dones i homes, és diferent en totes les edats. Els nombre de homes sempre és més 
elevat que el de dones, excepte quan la edat supera el 65 anys, que la situació és la contraria, 
segurament degut a que l’esperança de vida de les dones és més llarga. 
 
Les fluctuacions de població són estables en la majoria de municipis, excepte alguns que creixen 
lleugerament. Suposem la segona variables tractada en l’anàlisi univariant de les poblacionals; el 
nombre de llars per cada 1000 habitants. Observant el gràfic corresponent, es veuen dos coses: 
Bassella és un municipi diferencial, per sota de la mitjana, i són molts els municipis que són 
estables. 
 
La població activa ha crescut en el últims anys a la comarca de l’Alt Urgell, fins situar-se al 53,5 
al any 2001 a la comarca. Emperò, segueix estant per darrera de la mitjana a Catalunya que en 
aquell any era  de 58,4 %. 
 
Lògicament, si es parla de població activa, s’ha de parlar d’atur i de com està distribuïda la gent 
segons els sectors. El sector terciari és el més important, seguit del secundari. Al ser una comarca 
de muntanya, el sector primari té més força que comparat amb Catalunya però continua sent el 
darrer dels sectors i hi ha una tendència a la baixa. Es pot veure clarament al gràfic 4 i a la taula 
9. 
 
Un tema relacionat amb això és l’atur. En 2006, la comarca va ser víctima d’un augment, fins 
situar-se en 532, un número força gran.  Si es mira el atur per municipis i pels grans sectors, per 
municipis com Vansa i Fórnols, Bassella, Cabo i Peramola, el sector predominant és el primari. 
Per contra, el terciari és més important a la Seu d’Urgell, Alàs i Cerc, Arsèguel i Valls de Valira 
i el secundari, Oliana, Fígols i Alinyà, Bassella i Organyà.  Es pot veure a la taula 8. 
 
Per informació addicional i detallada de sobre els sectors existeixen els coeficients 
d’especialització comarcals  de les diverses branques (Taula 12). Per resumir, el que es diu 
(comparant amb Catalunya) és que l’agricultura, l’hostaleria i l’administració pública 
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sobresurten. En canvi, les immobiliàries i les indústries manufactureres són els casos contraris. 
Si es mira per municipis,  aquests s’agrupen de manera molt similar a com s’han agrupat pel 
sectors (es pot mirar a la taula 11). 
 
Hi ha altres aspectes importants, com per exemple alguns serveis socials. Per exemple, el nombre 
de policies locals (que no inclou els mossos d’esquadra), ha anat davallant en l’ únic municipi on 
estaven, la Seu d’Urgell. En concret, el nombre absolut de policies és estable però l’augment de 
la població a la capital de la comarca, fa que no siguin suficients, o com a mínim, hi hagi una 
tendència a la baixa. 
 
Tornar a recordar que les fluctuacions de poblacions, en especial, els municipis que creixen i 
decreixen, per això fer un ràtio i crear una nova variable, aplicant l’anàlisi i tècniques 
d’univariant. Aquest punt és molt important. 
 
Com s’ha dit amb anterioritat, certs serveis socials importants per la població (cultura, 
sanitat,etc) només estan en els grans municipis (Oliana i la Seu d’Urgell). Un altre exemple clar, 
el nombre de biblioteques per cada mil habitants, que es veu en el gràfic 9 de les anàlisis 
univariants. Oliana i la Seu d’Urgell, es mantenen estables però Organyà tanca la seva única 
biblioteca. 
 
Cas semblant és el que passa amb el nombre de llits hospitalaris per 1000 habitants, que tornen a 
estar només en els dos municipis més grans, en el gràfic 10 de les anàlisis univariants. Oliana té 
més llits per habitant que la Seu d’Urgell, però no ha estat fins aquets última dècada que aquest 
municipi a tingut un centre mèdic. 
 
Gairebé totes les variables univariants (les que s’han extret de les anàlisis univarianst) estan com 
a ràtios per mil habitants. S’ha esmentat per activa i per passiva que les fluctuacions en la 
població i aquesta mateixa, tenen un pes per explicar les coses i situacions molt gran. 
 
Addicionalment, dos variables que proporcionen informació d’altre tipus i que també estan en el 
apartat de les anàlisis, són l’altitud i la superfície de cada un dels 19 municipis. Els resultats és 
que hi ha dos grups de cadascuna de les variables; per l’altitud hi ha dos grups, un de més de 950 
metres i un de menys. El mateix cas passa per la superfície, que es torna a dividir en dos grups de 
municipis; un de més de 100 Km quadrats i un de menys, com es pot comprovar als gràfics 15 i 
16. 
 
Aquestes subdivisions de territoris per altres tipus de variables, pot ajudar a agrupar els 
municipis i les variables. Per exemple, en algunes multivariants, es fan grups segons la 
superfície.  
 
7.2 Conclusions variables bivariants 
 
Totes les anàlisis bivariants són de dos variables: una de població, gairebé sempre el logaritme de la 
població contra alguna variable social o econòmica que ha estat transformada, també pel logaritme. 
Cal recordar que el que es vol determinar són relacions lineals i el grau de correlació (mirant els 
gràfics) de les dues variables.  
 
Hi ha casos de tots els tipus, alguns tenen correlacions molt grans i fan molt bons ajustos,altres 
que no hi ha cap tipus de relació, i casos entremitjos, que els ajustos no són molt bons però no hi 
ha una tendència clara o no acaba de ser un cas clar. 
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Dos gràfics, hi ha que no hi ha una relació lineal entre les variables, i són les parelles del 
logaritme contra el logaritme de la participació al Parlament de Catalunya i l’altra és, el 
logaritme de nombre de professors per cada 1000 habitants. En dos casos, la interpretació que es 
fa és que les fluctuacions en la població, no afecten a les altres variables. 
 
Hi ha altres que la informació a treure és una altra, en particular els que tenen ajustos lineals molt 
bons. Tots són positius. Alguns d’ells són els logaritmes de població contra el logaritme dels 
índexs de motorització o el logaritme de nombre de empreses per cada 1000 habitants. L’ 
explicació vàlida és que a més població, mes vehicles o més empreses, cosa lògica ja que les 
poblacions grans tenen més de les respectives variables.  
 
7.3 Conclusions variables multivariants 
 
Tota la discussió de com s’havien de fer les anàlisis multivariants ja s’ha fet.. Per fer una mica de 
recordatori, són tres ACP, més eines complementaries i que també estan relacionades amb les 
anàlisis multivariants. Els tres ACP corresponen als subgrups de variables reduïdes a 
poblacionals, socials i econòmiques. 
 
La informació que es treu de les poblacionals, de forma resumida és que els municipis de menys 
població (Cava, Cabo i Arsèguel) i el que més població té (la Seu d’Urgell), es pot veure als 
gràfics dels casos actius. 
 
La part que té una utilitat més gran és la descripció dels eixos factorials i les seves correlacions 
amb els municipis, ja que es poden veure relació entre grups. Com que hi ha tres eixos factorials 
s’han de mirar els tres. Recordar que la importància del primer eix és molt més gran que la del 
segon i això successivament. 
 
El primer eix factorial té per una part els municipis de Cava, Cabo i Pont de Bar que es podrien 
dir que són municipis on hi ha gent jubilada, que es dedica molt a l’agricultura, que són nascuts a 
Catalunya i no es mouen. És la foto del perfil de municipis rurals i de poca població. Per una 
altra banda, municipis com la Seu d’Urgell, Valls de Valira i Alàs i Cerc, són municipis on les 
persones joves treballen al sector Serveis i a la Construcció  . Si es contrasta amb les variables 
univariants, coincideix força. 
 
El segon eix factorial,  està més polaritzat. Els primers valors de municipis com la Seu d’Urgell, 
Valls de Valira i Cava, que hi ha gent amb molts estudis superiors i gent sense estudis i poc 
coneixement del català. Això s’explica per la població que té menys de 15 anys i la població amb 
40 anys. Els altres valors són de Cabo, Estamariu i Alàs i Cerc, sent la població amb estudis 
secundaris, cert coneixement del català, de la mateixa comarca i que treballen l’agricultura (són 
municipis rurals). Clarament és un eix fortament relacionat amb l’educació. 
 
El tercer eix factorial,una parts dels valors són dels municipis de la Seu d’Urgell, Oliana i 
Peramola i queden descrits com municipis on la Indústria es importants, la gent te estudis 
superiors i hi ha tot tipus de  llars (municipis no rurals). Els altres municipis els caracteritzen 
gent nascuda a Catalunya, bon coneixement del català, estudis superiors i que treballa al sector 
de serveis. 
 
Per les variables socials, la cosa canvia. Primerament, si es mira el gràfic dels casos actius, es 
veu que tres municipis sobresurten: la Seu d’Urgell, Oliana i Vansa i Fonolls (cal recordar que 
els dos primer municipis són es centren alguns del serveis socials més destacats i necessaris per 
la població). 
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La informació i descripcions de municipis es veuen en les descripcions factorials. 
 
El primer eix, tenim els municipis de Peramola, Pont de Bar i Cabo que tenen a veure amb llits 
de psiquiatria . Per altra banda, la Seu d’Urgell amb policies locals, llits hospitalaris i professors 
de secundaria, cosa que serveix per corroborar la seva importància en serveis socials al municipi. 
 
El segon eix, per uns valors tenim Oliana, Bassella i Vansa i Fonolls que es relacionen amb llits 
de psiquiatria (que estan a Oliana) i pensions no contributives (de persones que estan en el 
municipis menys poblats). Per contra, Cava, Cabo i Pont de Bar en l’abstenció a les eleccions de 
parlament europeu. 
 
El tercer eix, per una banda són els municipis de Coll de Nargó, Valls de Valira i Fígols i Alinyà, 
aplegats a l’abstenció al parlament europeu i les pensions no contributives. Així mateix, els 
municipis de Cabo, Cava i Pont de Bar amb el professors de primària i secundària (molts 
municipis tenen centres d’educació primària i secundaria, en la seva majoria públics). 
 
Per les variables econòmiques, la manera d’extreure informació que sigui útil és mirar les 
descripcions dels eixos factorials: 
 
L‘explicació del primer eix, és que per una banda son municipis (Cava, Pont de Bar i Estamariu) 
de menys de 45 Km  quadrats amb poca població, a destacar camions i motos, hotels i  rebuts del 
IBI. Per altra banda,  són municipis (la Seu d’Urgell, Oliana i Organyà) amb molta construcció, 
pisos nous i atur. 
 
Pel segon eix, per una part són municipis sense cap relació aparent (Cava, Cabo i Valls 
d’Aguilar) que destaquen els usos del terra en l’agricultura (indica àmbit rural) i diferents IBI. 
Per una altra banda, tornen a ser municipis molt diferents (la Seu d’Urgell, Estamariu i Coll de 
Nargó), predominant gairebé tots els tipus de vehicles. 
 
Resumint,  el que passa al tercer eix, és que per una part hi ha municipis de menys de 45 Km quadrats 
(la Seu d’Urgell, Oliana i Organyà) que destaquen pel sector secundari i primari i tenen bancs. Per 
una altra part, son municipis sense res en comú, i que l’atur, les places d’hotels i els habitatges de nova 
planta són significatius. 
 
Els gràfics del multivariants, els més rellevants, es poden trobar en els annexos, tal  i com s’ha explicat 
en el apartat 6.3..  
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8.Valoració personal 
 
El present projecte ha resultat un gran repte. L’esforç de fer el projecte, és una manera única 
d’aprendre, una experiència pròpia, i més aquest projecte en concret. A primera vista, no podria 
semblar que és com altres treballs escrits. La primera gran diferencia és l’obtenció i construcció 
de les bases de dades.   
 
Molt del temps dedicat en realitzar el projecte, en especial, la primera fase, la fase preparatòria i 
de recollida d’informació, que va desembocar en la base de dades, o en el primer intent. Crec, 
sincerament,  que es haver d’afrontar la creació des de zero d’una base de dades, és una 
experiència. Altres projectes, les bases de dades ja estan fetes i mastegades, “`precuinades”, es 
podria dir. 
 
Aquesta és una de les raons, i una de les principals, per estar satisfet pel treball realitzat. La 
confecció de les bases de dades, solucionant problemes reals, prenent decisions i experimentant 
per un mateix. Cal afegir que els dubtes i presa de decisions, per sortir del pas i arribar a unes 
dades suficientment correctes i fer el tractament multivariant. Evidentment, el tractament 
multivariant no va ser cosa d’una tarda, sinó d’anar provant. 
 
També cal recalcar la part de la metodologia, que és tan important com l’anàlisi. Explico això 
perquè en aquella secció es comenta  en profunditat el com s’ha fet el projecte i es descriu el que 
s’ha aprés. Evidentment, enllaça amb el que s’ha dit anteriorment, és on pot veure vivències que 
no es veurien en altres projectes. 
 
Potser, després de llegir el projecte, pot quedar una sensació de que el tractament de les dades o 
de la informació són molt genèrics o s’han tractat amb poca professionalitat. No es vol fer un 
tractat científic sinó veure una evolució dels darrers deu anys, en termes estadístics del que ha 
passat a la comarca de l’Alt Urgell. Imaginar-se una pel·lícula seria un molt bon exemple. 
 
Les dos qualitats més necessàries per fer qualsevol treball que s’assembli al projecte són 
perseverança i esforç. La perseverança és necessària per fer el projecte que ha estat força llarg, i 
el esforç sempre s’ha de donar, però quan fas una cosa per tu mateix, al final més alta és la 
valorització personal. No és per menys, el temps i esforços addicionals que ha tingut aquest 
projecte, en especial la seva preparatòria, han esdevingut motius importants perquè l elaboració 
del projecte fos més que la d’altres projectes. 
 
Tornar a recalcar que la fase prèvia i preparatòria del projecte, va ocupar molt de temps. No vas 
ser un temps malbaratat, de cap de les maneres. L’aprenentatge de conceptes i experiències per si 
mateix,  ja és recompensa suficient. 
 
Si un altre estadístic rellegeix el projecte, es mira els gràfics, podria treure conclusions diferents 
a les aquí presentades. De fet, en aquesta ciència, un mateix gràfic observat per dos ulls de 
diferents estadístics, poden donar versions contràries. Són diferents maneres de mirar-ho. És  un 
punt a tenir en compte.   
 
Per últim, donar les gràcies al professor Joan Carles Gil, per fer de tutor del projecte, la seva 
paciència i consells, que han ajudat ha fer el que ara s’està llegint. 
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Gràfic 23. CASOS ACTIUS <F1,F2> 

 
 
Gràfic 24. CASOS ACTIUS <F1,F3> 
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Gràfic 25. CASOS ACTIUS <F2,F3> 

 

 
 
Gràfic 26. CERCLE DE CORRELACIÓ  <F2,F1> 
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Gràfic 27. CERCLE DE CORRELACIÓ  <F3,F1> 

 

 
 
Gràfic 28. CERCLE DE CORRELACIÓ  <F3,F2> 
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Gràfic 29. CASOS ACTIUS <F2,F1>  (SOC) 

 

 
 
Gràfic 30. CASOS ACTIUS <F3,F1> 



 
 

77 
 

 
Gràfic 31. CASOS ACTIUS <F3,F2> 

 
 

Gràfic 32. CERCLE DE CORRELACIÓ <F2.F1> 
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Gràfic 33. CERCLE DE CORRELACIÓ <F3.F1> 
 

 
 

Gràfic 34. CERCLE DE CORRELACIÓ <F3.F2>  
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Gràfic 35. CASOS ACTIUS <F2.F1>  (ECO) 
 

 
Gràfic 36. CASOS ACTIUS <F3.F1>   
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Gràfic 37. CASOS ACTIUS <F3.F2>   
 

 
 
Gràfic 38. CERCLE DE CORRELACIÓ <F1,F2> 
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Gràfic 39. CERCLE DE CORRELACIÓ <F1,F3> 

 

 
Gràfic 40. CERCLE DE CORRELACIÓ <F2,F3> 

 

 
 

 



TAULA 16. DESCRIPCIÓ EIXOS FACTORIALS VARIABLES POBLACIONALS 

 
INTERPRETATION TOOLS FOR FACTORIAL AXES 
PRINTOUT ON FACTOR  1 
BY ACTIVE CASES 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                          CASE IDENTIFIER                     | NUMBER | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -7.64 |      1.00 | Seu Urgell                                                   |     1  | 
|  -4.65 |      1.00 | Arseguel                                                     |     2  | 
|  -3.71 |      1.00 | Alas Cerc                                                    |     3  | 
|  -2.72 |      1.00 | Valls Valira                                                 |     4  | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                   M I D D L E   A R E A                                    | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   2.73 |      1.00 | Basella                                                      |    16  | 
|   3.35 |      1.00 | Cava                                                         |    17  | 
|   3.37 |      1.00 | Figols Alinya                                                |    18  | 
|   7.69 |      1.00 | Cabo                                                         |    19  | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
BY ACTIVE CONTINUOUS VARIABLES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                       VARIABLE LABEL                         |    MEAN   | STAND.DEV. | NUMBER | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.87 |     19.00 | pbl122                                                       |      5.40 |      2.40  |     1  | 
|  -0.77 |     19.00 | pbl115                                                       |     22.04 |      7.30  |     2  | 
|  -0.71 |     19.00 | pbl25                                                        |      7.45 |      4.68  |     3  | 
|  -0.69 |     19.00 | pbl127                                                       |      2.42 |      1.44  |     4  | 
|  -0.60 |     19.00 | pbl40                                                        |     10.24 |      3.71  |     5  | 
|  -0.58 |     19.00 | pbl136                                                       |     91.37 |    210.81  |     6  | 
|  -0.58 |     19.00 | pbl140                                                       |     14.58 |     22.60  |     7  | 
|  -0.58 |     19.00 | pbl139                                                       |    239.32 |    595.85  |     8  | 
|  -0.57 |     19.00 | pbl4                                                         |      2.18 |      1.15  |     9  | 
|  -0.57 |     19.00 | pbl138                                                       |     17.79 |     31.16  |    10  | 
|  -0.56 |     19.00 | pbl10                                                        |      6.37 |      2.04  |    11  | 
|  -0.54 |     19.00 | pbl26                                                        |      4.02 |      3.30  |    12  | 
|  -0.52 |     19.00 | pbl114                                                       |      5.31 |      1.83  |    13  | 
|  -0.52 |     19.00 | pbl130                                                       |      1.19 |      1.06  |    14  | 
|  -0.47 |     19.00 | pbl62                                                        |      1.68 |      0.91  |    15  | 
|  -0.46 |     19.00 | pbl12                                                        |      7.65 |      1.19  |    16  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                M I D D L E   A R E A                                                | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.29 |     19.00 | pbl113                                                       |      6.00 |      3.07  |    49  | 
|   0.30 |     19.00 | pbl109                                                       |     78.51 |     13.57  |    50  | 
|   0.32 |     19.00 | pbl100                                                       |     51.77 |      9.16  |    51  | 
|   0.32 |     19.00 | pbl152                                                       |      0.45 |      0.55  |    52  | 
|   0.33 |     19.00 | pbl66                                                        |      0.97 |      0.81  |    53  | 
|   0.35 |     19.00 | pbl150                                                       |      0.98 |      1.11  |    54  | 
|   0.37 |     19.00 | pbl17                                                        |      7.63 |      2.31  |    55  | 
|   0.38 |     19.00 | pbl91                                                        |      0.88 |      0.93  |    56  | 
|   0.38 |     19.00 | pbl134                                                       |     10.34 |      4.97  |    57  | 
|   0.40 |     19.00 | pbl27                                                        |     96.81 |      2.76  |    58  | 
|   0.42 |     19.00 | pbl54                                                        |     27.97 |      9.72  |    59  | 
|   0.52 |     19.00 | pbl99                                                        |     79.96 |      9.45  |    60  | 
|   0.55 |     19.00 | pbl23                                                        |     65.80 |     10.69  |    61  | 
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|   0.75 |     19.00 | pbl19                                                        |      6.83 |      2.22  |    62  | 
|   0.77 |     19.00 | pbl22                                                        |     88.49 |      6.44  |    63  | 
|   0.79 |     19.00 | pbl116                                                       |      8.12 |      4.05  |    64  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
 
PRINTOUT ON FACTOR  2 
BY ACTIVE CASES 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                          CASE IDENTIFIER                     | NUMBER | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -9.55 |      1.00 | Cava                                                         |     1  | 
|  -1.66 |      1.00 | Peramola                                                     |     2  | 
|  -1.48 |      1.00 | Seu Urgell                                                   |     3  | 
|  -1.46 |      1.00 | Pon de bar                                                   |     4  | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                   M I D D L E   A R E A                                    | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   2.48 |      1.00 | Figols Alinya                                                |    16  | 
|   2.83 |      1.00 | Cabo                                                         |    17  | 
|   5.16 |      1.00 | Alas Cerc                                                    |    18  | 
|   6.76 |      1.00 | Estamariu                                                    |    19  | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
BY ACTIVE CONTINUOUS VARIABLES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                       VARIABLE LABEL                         |    MEAN   | STAND.DEV. | NUMBER | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.74 |     19.00 | pbl66                                                        |      0.97 |      0.81  |     1  | 
|  -0.74 |     19.00 | pbl34                                                        |      1.10 |      0.80  |     2  | 
|  -0.72 |     19.00 | pbl68                                                        |      0.80 |      1.18  |     3  | 
|  -0.71 |     19.00 | pbl6                                                         |      3.87 |      1.30  |     4  | 
|  -0.67 |     19.00 | pbl24                                                        |     22.69 |      9.87  |     5  | 
|  -0.67 |     19.00 | pbl44                                                        |     12.91 |     10.63  |     6  | 
|  -0.65 |     19.00 | pbl42                                                        |      4.03 |      2.72  |     7  | 
|  -0.60 |     19.00 | pbl85                                                        |      0.63 |      1.24  |     8  | 
|  -0.59 |     19.00 | pbl132                                                       |      6.08 |      4.70  |     9  | 
|  -0.54 |     19.00 | pbl79                                                        |      5.15 |      2.14  |    10  | 
|  -0.50 |     19.00 | pbl19                                                        |      6.83 |      2.22  |    11  | 
|  -0.45 |     19.00 | pbl105                                                       |     48.70 |     11.72  |    12  | 
|  -0.45 |     19.00 | pbl100                                                       |     51.77 |      9.16  |    13  | 
|  -0.43 |     19.00 | pbl109                                                       |     78.51 |     13.57  |    14  | 
|  -0.31 |     19.00 | pbl130                                                       |      1.19 |      1.06  |    15  | 
|  -0.29 |     19.00 | pbl99                                                        |     79.96 |      9.45  |    16  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                M I D D L E   A R E A                                                | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.29 |     19.00 | pbl10                                                        |      6.37 |      2.04  |    49  | 
|   0.32 |     19.00 | pbl95                                                        |      2.63 |      1.53  |    50  | 
|   0.33 |     19.00 | pbl144                                                       |      0.56 |      1.22  |    51  | 
|   0.34 |     19.00 | pbl151                                                       |      0.19 |      0.23  |    52  | 
|   0.36 |     19.00 | pbl116                                                       |      8.12 |      4.05  |    53  | 
|   0.38 |     19.00 | pbl149                                                       |      1.62 |      3.16  |    54  | 
|   0.40 |     19.00 | pbl114                                                       |      5.31 |      1.83  |    55  | 
|   0.47 |     19.00 | pbl98                                                        |     89.26 |      5.42  |    56  | 
|   0.47 |     17.00 | pbl154                                                       |      0.33 |      0.73  |    57  | 
|   0.49 |     19.00 | pbl97                                                        |     95.23 |      3.60  |    58  | 
|   0.50 |     19.00 | pbl62                                                        |      1.68 |      0.91  |    59  | 
|   0.56 |     19.00 | pbl15                                                        |      5.76 |      1.48  |    60  | 
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|   0.66 |     19.00 | pbl23                                                        |     65.80 |     10.69  |    61  | 
|   0.67 |     19.00 | pbl133                                                       |     14.13 |      6.69  |    62  | 
|   0.71 |     19.00 | pbl37                                                        |     22.37 |      5.86  |    63  | 
|   0.75 |     19.00 | pbl54                                                        |     27.97 |      9.72  |    64  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
 
PRINTOUT ON FACTOR  3 
BY ACTIVE CASES 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                          CASE IDENTIFIER                     | NUMBER | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -6.02 |      1.00 | Seu Urgell                                                   |     1  | 
|  -3.11 |      1.00 | Oliana                                                       |     2  | 
|  -2.87 |      1.00 | Peramola                                                     |     3  | 
|  -2.84 |      1.00 | Basella                                                      |     4  | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                   M I D D L E   A R E A                                    | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   2.57 |      1.00 | Pon de bar                                                   |    16  | 
|   3.85 |      1.00 | Estamariu                                                    |    17  | 
|   3.87 |      1.00 | Cava                                                         |    18  | 
|   6.18 |      1.00 | Arseguel                                                     |    19  | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
BY ACTIVE CONTINUOUS VARIABLES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                       VARIABLE LABEL                         |    MEAN   | STAND.DEV. | NUMBER | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.67 |     19.00 | pbl91                                                        |      0.88 |      0.93  |     1  | 
|  -0.65 |     19.00 | pbl140                                                       |     14.58 |     22.60  |     2  | 
|  -0.62 |     19.00 | pbl63                                                        |      2.83 |      1.59  |     3  | 
|  -0.59 |     19.00 | pbl138                                                       |     17.79 |     31.16  |     4  | 
|  -0.58 |     19.00 | pbl100                                                       |     51.77 |      9.16  |     5  | 
|  -0.57 |     19.00 | pbl105                                                       |     48.70 |     11.72  |     6  | 
|  -0.56 |     19.00 | pbl139                                                       |    239.32 |    595.85  |     7  | 
|  -0.56 |     19.00 | pbl136                                                       |     91.37 |    210.81  |     8  | 
|  -0.50 |     19.00 | pbl4                                                         |      2.18 |      1.15  |     9  | 
|  -0.43 |     19.00 | pbl99                                                        |     79.96 |      9.45  |    10  | 
|  -0.42 |     19.00 | pbl5                                                         |      3.49 |      1.42  |    11  | 
|  -0.42 |     19.00 | pbl113                                                       |      6.00 |      3.07  |    12  | 
|  -0.42 |     19.00 | pbl25                                                        |      7.45 |      4.68  |    13  | 
|  -0.40 |     19.00 | pbl146                                                       |      0.12 |      0.21  |    14  | 
|  -0.38 |     19.00 | pbl77                                                        |      0.55 |      0.57  |    15  | 
|  -0.37 |     19.00 | pbl151                                                       |      0.19 |      0.23  |    16  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                M I D D L E   A R E A                                                | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.20 |     19.00 | pbl150                                                       |      0.98 |      1.11  |    49  | 
|   0.24 |     19.00 | pbl17                                                        |      7.63 |      2.31  |    50  | 
|   0.29 |     19.00 | pbl127                                                       |      2.42 |      1.44  |    51  | 
|   0.32 |     19.00 | pbl85                                                        |      0.63 |      1.24  |    52  | 
|   0.36 |     19.00 | pbl22                                                        |     88.49 |      6.44  |    53  | 
|   0.40 |     19.00 | pbl95                                                        |      2.63 |      1.53  |    54  | 
|   0.42 |     19.00 | pbl115                                                       |     22.04 |      7.30  |    55  | 
|   0.42 |     19.00 | pbl130                                                       |      1.19 |      1.06  |    56  | 
|   0.45 |     19.00 | pbl97                                                        |     95.23 |      3.60  |    57  | 
|   0.48 |     14.00 | pbl155                                                       |      0.81 |      0.71  |    58  | 
|   0.52 |     19.00 | pbl42                                                        |      4.03 |      2.72  |    59  | 
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|   0.55 |     19.00 | pbl68                                                        |      0.80 |      1.18  |    60  | 
|   0.56 |     19.00 | pbl72                                                        |      1.62 |      1.40  |    61  | 
|   0.57 |     19.00 | pbl40                                                        |     10.24 |      3.71  |    62  | 
|   0.59 |     19.00 | pbl132                                                       |      6.08 |      4.70  |    63  | 
|   0.65 |     19.00 | pbl98                                                        |     89.26 |      5.42  |    64  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 
TAULA 17. DESCRIPCIÓ EIXOS FACTORIALS VARIABLES SOCIALS 

 
INTERPRETATION TOOLS FOR FACTORIAL AXES 
PRINTOUT ON FACTOR  1 
BY ACTIVE CASES 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                          CASE IDENTIFIER                     | NUMBER | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -1.04 |      1.00 | Peramola                                                     |     1  | 
|  -1.03 |      1.00 | Josa Tuixen                                                  |     2  | 
|  -1.00 |      1.00 | Pon de bar                                                   |     3  | 
|  -0.99 |      1.00 | Cabo                                                         |     4  | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                   M I D D L E   A R E A                                    | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  12.30 |      1.00 | Seu Urgell                                                   |    19  | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
==  WARNING  ==  TRUNCATED PRINTOUT 
BY ACTIVE CONTINUOUS VARIABLES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                       VARIABLE LABEL                         |    MEAN   | STAND.DEV. | NUMBER | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.04 |     19.00 | soc171                                                       |      0.57 |      2.41  |     1  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                M I D D L E   A R E A                                                | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   1.00 |     19.00 | soc183                                                       |      0.07 |      0.30  |    14  | 
|   1.00 |     19.00 | soc178                                                       |      0.54 |      2.27  |    15  | 
|   1.00 |     19.00 | soc167                                                       |      0.14 |      0.60  |    16  | 
|   1.00 |     19.00 | soc169                                                       |      0.27 |      1.17  |    17  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
==  WARNING  ==  TRUNCATED PRINTOUT 
PRINTOUT ON FACTOR  2 
BY ACTIVE CASES 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                          CASE IDENTIFIER                     | NUMBER | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -4.95 |      1.00 | Vansa Fonols                                                 |     1  | 
|  -2.26 |      1.00 | Oliana                                                       |     2  | 
|  -1.30 |      1.00 | Figols Alinya                                                |     3  | 
|  -1.07 |      1.00 | Basella                                                      |     4  | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                   M I D D L E   A R E A                                    | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   1.70 |      1.00 | Josa Tuixen                                                  |    16  | 
|   1.80 |      1.00 | Pon de bar                                                   |    17  | 
|   1.81 |      1.00 | Cabo                                                         |    18  | 
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|   2.06 |      1.00 | Cava                                                         |    19  | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
BY ACTIVE CONTINUOUS VARIABLES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                       VARIABLE LABEL                         |    MEAN   | STAND.DEV. | NUMBER | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.94 |     19.00 | soc175                                                       |     11.53 |      9.36  |     1  | 
|  -0.88 |     19.00 | soc173                                                       |      6.46 |      8.63  |     2  | 
|  -0.85 |     19.00 | soc176                                                       |     14.64 |     11.77  |     3  | 
|  -0.32 |     19.00 | soc171                                                       |      0.57 |      2.41  |     4  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                M I D D L E   A R E A                                                | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.04 |     19.00 | soc170                                                       |      0.14 |      0.60  |    14  | 
|   0.04 |     19.00 | soc169                                                       |      0.27 |      1.17  |    15  | 
|   0.04 |     19.00 | soc183                                                       |      0.07 |      0.30  |    16  | 
|   0.34 |     19.00 | soc186                                                       |     27.85 |      7.21  |    17  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
 
PRINTOUT ON FACTOR  3 
BY ACTIVE CASES 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                          CASE IDENTIFIER                     | NUMBER | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -1.23 |      1.00 | Vansa Fonols                                                 |     1  | 
|  -1.21 |      1.00 | Figols Alinya                                                |     2  | 
|  -0.82 |      1.00 | Coll Nargo                                                   |     3  | 
|  -0.69 |      1.00 | Valls Valira                                                 |     4  | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                   M I D D L E   A R E A                                    | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.20 |      1.00 | Peramola                                                     |    16  | 
|   1.56 |      1.00 | Monfef Castell                                               |    17  | 
|   1.97 |      1.00 | Josa Tuixen                                                  |    18  | 
|   3.75 |      1.00 | Oliana                                                       |    19  | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
BY ACTIVE CONTINUOUS VARIABLES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                       VARIABLE LABEL                         |    MEAN   | STAND.DEV. | NUMBER | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.16 |     19.00 | soc186                                                       |     27.85 |      7.21  |     1  | 
|  -0.16 |     19.00 | soc176                                                       |     14.64 |     11.77  |     2  | 
|  -0.12 |     19.00 | soc174                                                       |      1.83 |      2.94  |     3  | 
|  -0.10 |     19.00 | soc173                                                       |      6.46 |      8.63  |     4  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                M I D D L E   A R E A                                                | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.56 |     19.00 | soc166                                                       |      1.61 |      4.22  |    15  | 
|   0.66 |     19.00 | soc165                                                       |      3.70 |      4.72  |    16  | 
|   0.75 |     19.00 | soc171                                                       |      0.57 |      2.41  |    17  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
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TAULA 18. DESCRIPCIÓ EIXOS FACTORIALS VARIABLES ECONÒMIQUES 

 
INTERPRETATION TOOLS FOR FACTORIAL AXES 
PRINTOUT ON FACTOR  1 
BY ACTIVE CASES 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                          CASE IDENTIFIER                     | NUMBER | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -3.02 |      1.00 | Estamariu                                                    |     1  | 
|  -2.89 |      1.00 | Cava                                                         |     2  | 
|  -2.41 |      1.00 | Pon de bar                                                   |     3  | 
|  -2.23 |      1.00 | Arseguel                                                     |     4  | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                   M I D D L E   A R E A                                    | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   2.15 |      1.00 | Organya                                                      |    16  | 
|   3.47 |      1.00 | Valls Valira                                                 |    17  | 
|   3.50 |      1.00 | Oliana                                                       |    18  | 
|   4.13 |      1.00 | Seu Urgell                                                   |    19  | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
BY ACTIVE CONTINUOUS VARIABLES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                       VARIABLE LABEL                         |    MEAN   | STAND.DEV. | NUMBER | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.70 |     19.00 | ec207                                                        |    728.28 |    436.91  |     1  | 
|  -0.63 |     19.00 | ec206                                                        |    447.52 |    308.01  |     2  | 
|  -0.61 |     19.00 | ec217                                                        |    202.91 |     71.42  |     3  | 
|  -0.53 |     19.00 | ec216                                                        |     54.42 |     22.69  |     4  | 
|  -0.22 |     19.00 | ec212                                                        |      3.11 |      3.95  |     5  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                M I D D L E   A R E A                                                | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.56 |     19.00 | ec208                                                        |      1.25 |      1.74  |    18  | 
|   0.64 |     19.00 | ec209                                                        |     17.75 |     32.73  |    19  | 
|   0.65 |     19.00 | ec210                                                        |     14.63 |     21.96  |    20  | 
|   0.66 |     19.00 | ec214                                                        |      0.16 |      0.38  |    21  | 
|   0.68 |     19.00 | ec200                                                        |      0.08 |      0.14  |    22  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
PRINTOUT ON FACTOR  2 
BY ACTIVE CASES 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                          CASE IDENTIFIER                     | NUMBER | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -3.23 |      1.00 | Cava                                                         |     1  | 
|  -2.70 |      1.00 | Cabo                                                         |     2  | 
|  -1.51 |      1.00 | Monfef Castell                                               |     3  | 
|  -1.42 |      1.00 | Valls Aguilar                                                |     4  | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                   M I D D L E   A R E A                                    | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   1.11 |      1.00 | Seu Urgell                                                   |    16  | 
|   1.12 |      1.00 | Alas Cerc                                                    |    17  | 
|   1.44 |      1.00 | Coll Nargo                                                   |    18  | 
|   5.65 |      1.00 | Estamariu                                                    |    19  | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
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BY ACTIVE CONTINUOUS VARIABLES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                       VARIABLE LABEL                         |    MEAN   | STAND.DEV. | NUMBER | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.57 |     19.00 | ec206                                                        |    447.52 |    308.01  |     1  | 
|  -0.53 |     19.00 | ec207                                                        |    728.28 |    436.91  |     2  | 
|  -0.38 |     19.00 | ec225                                                        |     28.40 |     16.05  |     3  | 
|  -0.31 |     19.00 | ec226                                                        |     19.30 |     31.16  |     4  | 
|  -0.23 |     19.00 | ec224                                                        |     29.13 |     20.14  |     5  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                M I D D L E   A R E A                                                | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.47 |     19.00 | ec218                                                        |      4.06 |      4.78  |    18  | 
|   0.53 |     19.00 | ec217                                                        |    202.91 |     71.42  |    19  | 
|   0.68 |     19.00 | ec212                                                        |      3.11 |      3.95  |    20  | 
|   0.76 |     19.00 | ec219                                                        |     20.68 |     16.44  |    21  | 
|   0.78 |     19.00 | ec215                                                        |    426.87 |    109.22  |    22  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
 
PRINTOUT ON FACTOR  3 
BY ACTIVE CASES 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                          CASE IDENTIFIER                     | NUMBER | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -3.30 |      1.00 | Seu Urgell                                                   |     1  | 
|  -2.72 |      1.00 | Organya                                                      |     2  | 
|  -1.40 |      1.00 | Oliana                                                       |     3  | 
|  -1.34 |      1.00 | Cava                                                         |     4  | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                   M I D D L E   A R E A                                    | 
|--------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   1.55 |      1.00 | Monfef Castell                                               |    16  | 
|   1.57 |      1.00 | Figols Alinya                                                |    17  | 
|   3.10 |      1.00 | Peramola                                                     |    18  | 
|   3.84 |      1.00 | Valls Valira                                                 |    19  | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------+ 
BY ACTIVE CONTINUOUS VARIABLES 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
| COORD. |  WEIGHT   |                       VARIABLE LABEL                         |    MEAN   | STAND.DEV. | NUMBER | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  -0.65 |     19.00 | ec224                                                        |     29.13 |     20.14  |     1  | 
|  -0.62 |     19.00 | ec214                                                        |      0.16 |      0.38  |     2  | 
|  -0.48 |     19.00 | ec200                                                        |      0.08 |      0.14  |     3  | 
|  -0.45 |     19.00 | ec199                                                        |      0.00 |      0.01  |     4  | 
|  -0.22 |     19.00 | ec198                                                        |      0.03 |      0.05  |     5  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                M I D D L E   A R E A                                                | 
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|   0.43 |     19.00 | ec208                                                        |      1.25 |      1.74  |    18  | 
|   0.47 |     19.00 | ec211                                                        |     88.49 |     95.26  |    19  | 
|   0.50 |     19.00 | ec210                                                        |     14.63 |     21.96  |    20  | 
|   0.53 |     19.00 | ec225                                                        |     28.40 |     16.05  |    21  | 
|   0.57 |     19.00 | ec209                                                        |     17.75 |     32.73  |    22  | 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 
 


