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1. Introducció 

La Catalunya que veiem avui no és la que coneixíem ahir. Els darrers mesos i 

anys han estat caracteritzats per la imprevisibilitat, els girs de guió i la mutació 

del sistema polític català. Els diferents actors han anat modificant la seva 

estructura, estratègia i acció d'acord a l'esdevenir d'uns fets que han trasbalsat 

la societat catalana i, per extensió, la seva classe política. Els darrers anys han 

estat extraordinàriament frenètics, els esdeveniments s'han anat succeint un 

rere l'altre sense donar gaire marge de temps per l'adaptació. 

Si ens centrem en el sistema polític català, la seva configuració no és ni molt 

menys la mateixa que fa sis anys, però tampoc la que hi havia fa vint-i-quatre 

mesos. Algunes formacions polítiques s'han refundat, altres han desaparegut, 

n'hi ha que han aparegut per primera vegada a l'arc parlamentari i n'hi ha que 

han vist augmentar o reduir exponencialment la seva presència al Parlament de 

Catalunya. 

Diversos esdeveniments concrets i extremadament importants han empès o 

obligat els partits polítics a prendre noves estratègies i a veure com queda 

modificat el seu paper en la política catalana. Si amb alguna cosa podrem estar 

d'acord, és que l'escenari actual no té res a veure amb la vella Catalunya 

autonòmica i l'equilibri de forces que s'havia anat teixint. Cal recordar que 

s'havia anat constituint un statu quo i uns paràmetres força estables que 

definien i determinaven el funcionament del sistema polític català. Per exemple, 

els factors que definien el vot dels ciutadans segons el nivell electoral estaven 

força determinats, és aquí on podríem parlar de l'antic vot dual –Convergència i 

Unió liderava les autonòmiques i el Partit Socialista de Catalunya ho feia a les 

generals. 

L'antic escenari ha saltat pels aires. El procés independentista va anar agafant 

un nou to a partir del setembre de 2017. Junts pel Sí volia acabar amb una 

legislatura que s'havia allargat més dels divuit mesos promesos, i per fer-ho 

s'havia compromès a convocar un referèndum d'autodeterminació. Aquest fet va 

provocar que augmentés la pressió de l'Estat perquè no es portés a terme; 

múltiples investigacions, registres i detencions es van anar succeint al llarg del 
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mes de setembre. L'objectiu era evitar com fos el referèndum que estava 

convocat per l'1 d'octubre. Un dels moments més tensos d'aquest inici de curs va 

ser el dia 20 de setembre amb els escorcolls a la seu de la Conselleria 

d'Economia. Al final, el Govern de Catalunya va aconseguir realitzar el 

referèndum i, seguidament, els esdeveniments es van començar a precipitar. 

La repressió policial de l'1 d'octubre, la vaga general del 3, els intents fallits per 

declarar la República, l'empresonament dels presidents d'Òmnium, Jordi 

Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, l'aplicació de 

l'article 155 de la Constitució espanyola – que va significar el cessament 

automàtic de tot el govern de Junts pel Sí-, la presó provisional decretada pels 

membres del Govern -alguns van entrar-hi i d'altres van marxar a l'estranger- i, 

finalment, la convocatòria d'eleccions. Així doncs, en mig d'aquest escenari tan 

convuls i extraordinari el Govern espanyol va convocar uns comicis que s'havien 

de celebrar el 21 de desembre del 2017. 

Amb bona part dels seus líders a la presó o a l'exili, les forces independentistes 

havien de decidir si es presentaven a aquestes eleccions i, per extensió, com ho 

farien. Si alguna cosa semblava clara és que la coalició electoral de Junts pel Sí 

no es repetiria. Esquerra Republicana de Catalunya volia concórrer sola a la cita 

electoral –en aquell moment tenia clares expectatives de victòria. D'altra banda, 

Carles Puigdemont volia cercar algun tipus de llista conjunta entre els 

independentistes per poder deslligar-se i fugir de les sigles del Partit Demòcrata 

de Catalunya. Davant la clara negativa dels republicans i de la CUP –tot i les 

pressions que van patir els primers- Puigdemont va haver de cercar una 

alternativa. 

La projecció electoral del PeDCat era extremadament negativa així que el 

President cessat pel 155 cercava una fórmula que li permetés aturar la davallada 

de suports i una previsible fuga de vots cap a ERC. És així com apareix Junts per 

Catalunya o, dit d'una altra manera, la llista del President –tal com 

s'autoanomenaven els integrants d'aquest moviment. Aquesta formació de 

caràcter personalista i format bàsicament per independents pretenia aguantar 

l'embat i retornar l'esperança electoral a l’ entorn de Carles Puigdemont. Va 

crear una llista a mida on el número dos era Jordi Sánchez –tancat a la presó de 
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Soto del Real des del 16 d'octubre-, seguit pels membres del Govern a la presó i 

a l'exili des del 10 de novembre –Jordi Turull, Josep Rull, Clara Ponsatí i Lluís 

Puig. Per trobar membres destacats del PeDCat s'havia d'anar força avall de la 

llista. 

La tendència i projecció electoral a l'alça de Junts per Catalunya trobava la seva 

antítesi a Esquerra Republicana de Catalunya, que semblava extremadament 

tocada per l'empresonament d'alguns dels seus membres, i en particular del seu 

President, Oriol Junqueras. La manca de lideratge republicà era evident, tal com 

es va demostrar en una campanya electoral poc clara i definida on els 

protagonistes s'anaven rellevant a mesura que avançava la campanya i on la 

seva Secretària General, Marta Rovira, no va ser capaç de suplir el lideratge de 

Junqueras. Dit d'una altra manera, tot el lideratge que li faltava a Esquerra el 

tenia Junts Per Catalunya. Segurament, un dels factors claus en la victòria dels 

de Puigdemont dins del bloc independentista. 

 

1.1. Objectius 

Aquest assaig pretén analitzar la distribució  dels votants de Junts Pel Sí entre 

les dues principals formacions que en prenien part. Dit d'una altra manera, 

quins votants de la coalició que va guanyar les eleccions el 2015 van escollir 

votar ERC i quins d’altres a JxCat. Quins trets característics tenen un i altres? 

Quins podrien ser els principals factors que van determinar el seu vot? Quin 

paper va jugar la campanya electoral i l'estratègia d'aquests partits? 

Una de les principals hipòtesis seria que el personalisme de la llista de Carles 

Puigdemont, la seva ambigüitat programàtica i ideològica –entès en l’eix 

esquerra/dreta- i la manca de concreció en el projecte de govern podria haver  

allunyat aquell votant més ideològic i que anivella la concreció de polítiques 

públiques al programa independentista. Però, en canvi, la claredat i duresa en la 

reivindicació del "Govern legítim", la defensa del "mandat de l'1 d'octubre", la 

denúncia dels "presos polítics" i, per descomptat, la presència d'un lideratge clar 

podria haver aconseguit aglutinar un vot no especialment ideològic que, en 

aquell moment, prioritzava propostes de caràcter únicament independentista i 



 

5 
 

legitimista. El que és el mateix, cercava l'excepcionalitat del vot per un moment 

excepcional. 

Pel que fa a Esquerra Republicana de Catalunya partirem de la hipòtesi que la 

manca d'un lideratge clar, la poca fermesa al reivindicar el programa republicà i 

l'ambigüitat de quin era el seu candidat a la Presidència de la Generalitat –Oriol 

Junqueras o Marta Rovira-, podria haver allunyat l’elector que en aquelles 

eleccions deixava de banda les seves prioritats ideològiques i preferia  un vot 

purament independentista. D'altra banda, la transversalitat ideològica i 

identitària que havia anat cosint Oriol Junqueras al llarg de la seva presidència a 

Esquerra, una major concreció de les polítiques públiques i, per descomptat, un 

marcat caràcter independentista podria haver captat a un votant 

independentista que alhora tingués en compte aspectes de caràcter social i 

programàtic. 

 

1.2. Metodologia 

Aquest anàlisi es realitzarà amb la base de dades extreta de l’enquesta del 

Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya, “Enquesta 

sobre context polític a Catalunya. 2018”. Per treballar amb aquestes dades hem 

seleccionat com a Variable Dependent la següent pregunta: P38b. I em podria 

dir a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de 

Catalunya del 21 de desembre de 2017?  

 

Serà  a partir de la recodificació de la variable de record de vot –on s’han 

eliminat aquelles forces polítiques que o bé no es van presentar o no van obtenir 

representació a les eleccions del 21 de desembre i on també s’han eliminat els 

“No ho sé” i “No contesta”- i el creuament amb altres Variables Independents 

rellevants –tant dels valors polítics, del comportament electoral, de variables  

conjunturals i de dades  sociodemogràfiques- que podrem anar construint el 

nostre anàlisi. 
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2. Anàlisi perfils dels votants 

2.1. Perfil sociodemogràfic dels votants 

Abans de continuar ens aturarem un moment per dibuixar de forma més 

concreta el perfil ideològic i sociodemogràfic del votant d'ambdues formacions 

polítiques. D'aquesta manera, ens serà més senzill observar quin elector cerquen 

uns i altres i com duen a terme estratègies electorals diferents per aconseguir-

ho. 

A les eleccions del 21 de desembre de 2017 la majoria de ciutadans que van 

donar suport a Junts per Catalunya van ser dones, ja que van representar el 67% 

dels seus electors. Per la seva banda, el sexe dels votants d'Esquerra 

Republicana de Catalunya està més repartit, donat que les dones van ser el 49% 

del total dels votants. 

On també observem una diferència substancial entre el perfil dels votants és en 

les seves edats. Junts per Catalunya va rebre el suport de ciutadans de major 

edat que ERC. Per exemple, el 59% dels seus votants tenien més de 50 anys. Per 

la seva banda, el 21% dels votants d'Esquerra tenien de 18 a 34 anys –a JxCat 

representaven el 10%. Però el perfil del votant dels republicans no és jove sinó 

de mitjana edat, ja que el 58% dels seus electors es troben entre els 35 i 64 anys. 

Cap dels partits disposa d'un electorat extremadament jove, però la bossa de 

votants de JxCat és de major edat que la d’ ERC. 

Si seguim dibuixant el perfil sociodemogràfic dels votants, ens hem d'aturar en 

el seu origen familiar. En aquest punt trobarem punts en comú, tot i que en 

alguns casos el tret concret serà més clar i contundent en una opció que en una 

altra. Pel que fa a l'origen del pare i de la mare dels votants de Junts per 

Catalunya i d'Esquerra Republicana observem que majoritàriament els 

progenitors són nascuts a Catalunya, tot i que a JxCat aquesta característica 

s'accentua. La mare del 75% dels votants de la Llista del President és nascuda a 

Catalunya –just la mateixa xifra que la del pare. En canvi, pel que fa als votants 

d'Esquerra aquest percentatge no és tan elevat. Tot i que segueix sent majoritari, 

la mare del 65% dels votants va néixer a Catalunya –els pares representen el 

64%. 
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On encara trobem més semblança entre els votants és quan se'ls pregunta pel 

seu sentiment de pertinença. Gairebé la meitat dels votants de les dues 

formacions es consideren "Només catalans" –d'ERC un 47% i de JxCat un 51%. 

A més, un 36% dels electors republicans es consideren "Més catalans que 

espanyols", i de Junts per Catalunya un 37%. De fet, els que es consideren "Tant 

espanyols com catalans" cauen fins al 15% a Esquerra i l'11% a JxCat. En aquest 

cas, els republicans tenen un percentatge lleugerament més alt. 

Si ens centrem en la llengua dels votants, majoritàriament ambdós grups 

consideren el català com a propi. Tanmateix, en el cas de Junts per Catalunya 

aquest aspecte s'accentua força, ja que la xifra s'enfila fins al 78%. Els votants 

d'Esquerra que consideren el català com a única llengua pròpia representen el 

61%. En aquest cas, és interessant observar com un 23% reconeix tant el català 

com el castellà com a llengües pròpies –de JxCat només un 10%. 

Ja per acabar amb el perfil sociodemogràfic dels votants d'ambdues formacions 

observarem on se situen pel que fa a la classe social. A l'hora d'analitzar 

aquestes xifres cal tenir en compte que generalment la ciutadania tendeix a 

situar-se prop de la "Classe mitjana". En aquest cas, el 94% dels votants d'ERC 

s’hi autoubiquen al voltant, entre la “classe mitjana" -63%- i la "classe mitjana-

baixa" -31%. Per la seva banda, la gran majoria dels votants de Junts per 

Catalunya es defineixen com "Classe mitjana" amb un 73%. A més, un 15% se 

situa com a "classe mitjana-baixa- i un 8% com a classe mitjana-alta. 

En general, no hem observat diferències significatives pel que fa a les 

característiques sociodemogràfiques dels votants de Junts per Catalunya i 

Esquerra Republicana de Catalunya. Ara bé,  d’aquesta anàlisi en podem 

extreure que la llista de Puigdemont té una bossa de votants força homogènia; 

majoritàriament dones, majors de 50 anys, amb pares i mares nascuts a 

Catalunya, es consideren tan sols catalans o més catalans que espanyols, 

únicament senten la llengua catalana com a pròpia, es defineixen com a classe 

mitjana. 

El perfil dels votants d'Esquerra no divergeix en excés del dels votants de JxCat 

però sí que presenten matisos en cada una de les característiques analitzades. 

En els seus votants el sexe no és un tret determinant – pràcticament el mateix 
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percentatge de dones que d'homes-, té una bossa de votants més jove, l'origen 

català dels pares no és tan accentuat com en l'altra formació política, un 23% 

dels electors consideren "Tant el castellà com el català" llengua pròpia i part 

d'ells es situen a la "classe mitjana-baixa" -33%. Així doncs, tot i que trobem 

similituds entre els dos grups de votants, sí que podem dir que Esquerra té una 

bossa d'electors més heterogènia que no pas Junts per Catalunya. 

 

2.2. Principals raons de vot 

Junts per Catalunya es va presentar a les eleccions amb el lema "Junts pel 

President, junts per Catalunya". El President Puigdemont i el seu restabliment 

era el punt principal entorn el qual girava la totalitat de la campanya electoral. 

Refugiat en la restauració del Govern, l'alliberament dels presos i l'aixecament 

del 155, JxCat quasi no va parlar del seu programa de Govern com tampoc 

d'aquelles polítiques socials i econòmiques que pretenia portar a terme en un 

hipotètic executiu. No és d'estranyar doncs, que el 40% dels seus votants es 

situïn en el 5 en l'eix esquerra-dreta –on 0 és extrema esquerra i on el 10 és 

extrema dreta. Això ens mostra que aquests electors no tenen un posicionament 

clar en aquest aspecte i, que de fet, no representa una de les seves prioritats. 

Entenem que situar-se en el 5 és la manera d'expressar que el posicionament en 

aquest eix no representa una prioritat pel votant i, per tant, difícilment influirà 

en l'elecció d'una opció política o una altra. Justament al contrari que els 

votants d'ERC on només un 17% dels seus electors es situen en el valor 5. De fet, 

un 61% es situa entre el 2 i el 4, és a dir, en l'eix esquerre. En aquest punt, ja 

podem observar la primera diferència clara entre els dos tipus de votants, uns sí 

que tenen en compte els valors esquerra-dreta per decidir el seu vot mentre els 

altres es mouen per altres interessos. 

De fet, les prioritats es veuen molt clares amb les següents xifres. Un 33% dels 

votants d'ERC reconeixen haver escollit aquesta opció perquè "em representen 

les seves idees", en canvi només un 8% dels votants de JxCat reconeixen haver-

hi optat per aquest motiu. Aquestes xifres tenen sentit d'acord amb les 

observades prèviament en l'eix esquerra-dreta. I més que en prenen quan 
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només un 17% dels votants l'han escollit perquè consideren que és el "partit amb 

major capacitat de govern". Queda clar que els electors i el partit –si més no en 

campanya electoral- no prioritzaven el projecte polític de Govern.  

Ara bé, per quin motiu un nombre significatiu de ciutadans es van decantar per 

votar a Junts per Catalunya? Doncs un 46% d'aquests reconeix que va votar 

aquesta llista electoral pel seu candidat. És a dir, Carles Puigdemont és el 

principal motiu en què es van basar els electors per donar suport a la Llista del 

President. Tanmateix, aquesta xifra no ens hauria de sorprendre en excés, ja que 

com hem anat observant la formació política va vincular les seves opcions 

electorals a la figura del "President a l'exili". Així doncs, aquestes xifres 

demostren que, si més no, el missatge va ser entès i assumit per gran part dels 

seus votants. 

Aquestes xifres contrasten amb les d'Esquerra Republicana de Catalunya, on 

només un 13% dels seus electors van escollir aquest partit pel seu candidat. Tot 

el personalisme que tenia la llista de Puigdemont li mancava als republicans. A 

priori, aquest no hauria de ser un aspecte negatiu però s'hi podria acabar 

convertint si la manca d'un líder reconeixible s'acabava traduint en una evident 

falta de lideratge en campanya. En part, és el que li va succeir als republicans. 

Tot i que Oriol Junqueras anava com a número 1 a la llista, el seu 

empresonament en dificultava el lideratge. El 15 de novembre va emetre una 

carta a la militància on apuntava a Marta Rovira com a possible candidata a la 

Generalitat. Des d'ERC no van agafar el guant al seu President i Rovira no es va 

posicionar clarament en cap moment per ser la candidata a la Generalitat. A 

més, durant la primera setmana de campanya pràcticament no va tenir 

presència mediàtica –aquells dies va ser Carles Mundó, que acabava de sortir de 

la presó, qui va prendre el protagonisme en la campanya. 

Malgrat això, un nombre significatiu dels electors d'Esquerra van basar el seu 

vot en la seva fidelitat cap a aquest partit. Així doncs, un 24% reconeix haver 

votat als republicans perquè "sempre voto al mateix partit". D'aquesta manera, 

amb aquestes xifres i les anteriors, podem observar un votant força fidel que es 

regeix per les seves idees polítiques i per les del parit al qual vota. 
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Ara bé, pel que fa a Junts per Catalunya hi ha una xifra que crida l'atenció, i més 

quan és la primera vegada que aquesta formació es presenta a unes eleccions. El 

19% dels votants reconeix que "sempre voto al mateix partit". És evident que 

amb aquesta formació no es pot està referint a la Llista del President, sinó al 

PeDCat o a l'antiga Convergència i Unió. Així doncs, una part dels seus votants 

no van escollir aquesta opció tant per la presència de Puigdemont sinó perquè 

tradicionalment han votat a l'univers convergent. 

De les dades també se’n desprèn que tant els votants republicans com els de 

JxCat no van decidir el seu vot per evitar que guanyés una altra opció política. 

Dit d'una altra manera, no van efectuar un vot a la contra simplement per evitar 

la victòria dels adversaris polítics. Només un 2% dels electors de JxCat va 

realitzar el seu vot per "evitar que guanyi un altre partit", i d'Esquerra tan sols 

un 6%. 

 

2.3. Campanya electoral 

El 4 de desembre de 2107 arrencava una campanya electoral atípica i 

condicionada per diversos elements que dificultaven fer prediccions. 

Segurament ens trobàvem davant d'un dels escenaris electorals més incerts de la 

història moderna de Catalunya. No quedava clar quin efecte en els resultats 

podrien tenir esdeveniments com la declaració d'independència, l'aplicació de 

l'article 155 de la Constitució o l'empresonament dels membres del Govern. 

Tot i això, Esquerra Republicana de Catalunya arribava a la cita electoral amb 

expectatives clares de victòria –si més no dins del bloc independentista-, però 

amb Ciutadans que havia guanyat molta presència a les enquestes i que es 

començava a intuir com una alternativa real a guanyar les eleccions. D'altra 

banda, trobàvem Junts per Catalunya, liderat per Carles Puigdemont, que es 

presentava com a gran incògnita. Es feia difícil calcular l'abast de l'atracció que 

podria arribar a tenir Puigdemont, i si únicament amb la seva figura n'hi hauria 

prou per aguantar el cop i fer uns bons resultats. 

Per tenir-ne una idea, l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) 

va publicar una enquesta el mateix 4 de desembre –dia d'inici de la campanya- 
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on fent una projecció donava 31 o 32 escons a Ciutadans (22,5% de vot), 32 a 

ERC (20,8%) i entre 24 i 26 a Junts per Catalunya (17%). 

Les expectatives d'èxit d'ERC i el coneixement de la importància d'aquestes 

eleccions –entra d'altres factors es disputaven el lideratge i l'hegemonia del bloc 

independentista- van fer que realitzés una previsió de despesa econòmica 

important, al voltant d'1'8 milions d'euros. La campanya havia de ser 

autofinançada pel mateix partit i sense demanar cap crèdit. Ara bé, per cobrir 

les despeses sense generar dèficit, hauria d'aconseguir un rèdit electoral de 36 o 

37 diputats. Aquest factor ens ajuda a dibuixar quines eren les previsions del 

partit republicà. 

Per la seva banda, Junts per Catalunya va finançar la seva campanya electoral –

la previsió de despesa rondava 1,4 milions- amb la part proporcional de la 

subvenció electoral de Junts pel Sí que li corresponia al PDeCAT i amb una 

campanya de "crowfunding" que permetia fer donatius a través del portal web 

"juntspercatalunya.cat". Aquí ja es començava a intuir el caràcter ciutadà i de 

responsabilitat col·lectiva amb el que volien impregnar la Llista del President. 

De fet, el ciutadà no només podia fer un donatiu per tal de participar en el 

finançament de la campanya sinó que també se li oferia, de forma simbòlica, fer-

se membre de la Llista del President. Alhora que se li demanava que es fes 

apoderat per tal de vetllar pel correcte desenvolupament dels comicis; "Si anem 

junts, ningú no podrà manipular els resultats d'aquestes eleccions. Apunta-t'hi i 

ajuda'ns a cobrir tots els col·legis i meses!".  

Des del primer moment es va intentar involucrar el ciutadà i intentar-lo fer 

partícip d'una llista electoral que es presentava com aquella que defensava la 

dignitat de Catalunya i la legitimitat del Govern. Aquesta estratègia de Junts per 

Catalunya es podria assemblar, en part, a l'efectuada per Junts pel Sí –on el 

ciutadà també podia formar part d'una llista simbòlica- per tal d'augmentar i 

enfortir la fidelitat del votant. 

Tot i això, mai és fàcil pels partits mobilitzar i involucrar la ciutadania a les 

seves campanyes, i més si ets una plataforma que acaba de néixer i no disposes 

d'unes bases consistents i d'una bona base d'afiliats involucrats en el partit. De 

fet, només un 2% dels votants de Junts pe Catalunya reconeixen haver fet de 
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voluntaris a la campanya. En canvi, més d'un 5% dels votants d'Esquerra 

reconeixen haver realitzat alguna tasca de forma voluntària. Sense tractar-se de 

xifres extremadament significants sí que es pot intuir una facilitat més gran dels 

republicans per mobilitzar les seves bases que no pas els de Junts per Catalunya. 

 

2.4. Experiència emocional davant els fets d'octubre 

Les eleccions arribaven després d'uns mesos extremadament convulsos, 

principalment el mes d'octubre. Era complicat fer prediccions sobre quin seria 

el comportament a les urnes d'uns electors que havien viscut amb molta 

intensitat els darrers esdeveniments. No estava clar com respondrien els 

votants, tant aquells que estaven a favor de la independència de Catalunya – 

potencials votants d'ERC i JxCat- com els que defensaven la unitat d'Espanya i 

un encaix de Catalunya a l'Estat espanyol. 

Van ser uns mesos amb una càrrega emocional molt gran que, per exemple, 

podia acabar influenciant en si un elector decidia anar a votar o, per contra, es 

quedava a casa, ja que no reconeixia la legitimitat d'unes eleccions convocades 

per l'Estat espanyol. Alhora, també era important observar com els partits, en 

aquest cas Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, entomaven les 

conseqüències d'uns fets molt transcendents i els introduïen en el seu discurs 

polític i de campanya. Per aquest motiu era important conèixer el sentiment 

general dels seus votants respecte esdeveniments com l'1 d'octubre, la declaració 

d'independència i la posterior convocatòria d'eleccions. 

Començarem analitzant els sentiments dels electors d'Esquerra i JxCat després 

del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Es va demanar als electors 

que situessin del 0 –gens- al 10-molt- el grau emocional que els va despertar un 

esdeveniment en concret. Pel que fa a l'1 d'octubre, un 69% dels votants de 

JxCat reconeixen que van sentir molt d'orgull després d'aquella jornada. El 66% 

dels electors d'ERC van tenir les mateixes sensacions. Ara bé, ambdues 

formacions tenen un grup de votants que van viure l'1 d'octubre i les seves 

conseqüències –enteses des de punt de vista repressiu- d'una forma molt 
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diferent. Així el 22% dels electors d'Esquerra no van sentir gens d'orgull. Xifres 

similars trobem entre JxCat, amb un 19%. 

Trobem xifres similars a les anteriors si preguntem sobre el sentiment d'il•lusió 

despertat pel referèndum d'autodeterminació. Un 60% dels votants d'Esquerra 

reconeixen que els hi va generar molta il•lusió, i de JxCat un 69%. Ara bé, 

tornem a trobar una bossa d'electors amb sentiments de caràcter negatiu. La 

diferència s'accentua, ja que un 24% dels electors republicans demostren un alt 

grau de desil•lusió, mentre que de JxCat un 19%. 

Després del referèndum de l'1 d'octubre el Govern català es veia amb l'obligació 

de donar resposta a allò que havien decidit els electors a les urnes – Sí 

(90%)/No (8%), participació (2.286.217 persones). Quan semblava que el 

President Puigdemont declararia la independència el 10 d'octubre, la va 

suspendre a l'espera d'un procés de mediació. Ja a finals de mes, després que no 

es concretessin les negociacions, el Govern va decidir declarar la independència 

el 27 d'octubre al Parlament de Catalunya. Un fet històric que acabaria 

esdevenint més simbòlic que pràctic. 

Tot i la incertesa del moment i dels fets, la major part dels votants de JxCat i 

d'ERC van experimentar més sentiments positius que no pas negatius. De fet, 

un 69% dels votants de JxCat asseguren que no els va generar gens de por la 

declaració d'independència. Per contra, un 65% van experimentar un sentiment 

generalitzat de molta il•lusió. Si ens fixem amb ERC, les xifres són similars però 

amb certs matisos, un 70% de votants asseguren que no van sentir gens de por 

després de la declaració. D'altra banda, un 56% respon que es va il•lusionar 

molt el 27 d'octubre. Ara bé, Esquerra disposa d'una bossa de votants força 

significativa que van viure amb cert escepticisme la declaració d'independència. 

Així doncs, un 21% dels electors reconeixen que no els hi va generar gens 

d'il•lusió. 

Si en les sensacions experimentades després de la declaració d'independència ja 

comencem a observar algunes diferències entre votants –també entre els d'un 

mateix partit-, aquestes es faran més evidents quan analitzem la convocatòria 

d'eleccions pel part del Govern espanyol. Tant entre els votants d'Esquerra com 

en els de JxCat trobem un percentatge rellevant de votants que es mostren 
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indiferents davant les eleccions del 21-d –fet que no havíem observat de forma 

substancial en els altres esdeveniments. A més, no hi ha cap extrem que 

destaqui significativament per sobre de l'altre.  

En el cas d'ERC, un 38% dels electors responen que no van sentir gens de ràbia 

davant aquesta convocatòria. En canvi, un 42% assegura que sí que van 

experimentar aquest sentiment. En aquest cas, Junts per Catalunya 

experimenta un comportament similar entre els seus votants. Un 40% dels 

votants declaren no haver sentit gens de ràbia davant la convocatòria 

d'eleccions. En canvi, un 38% assegura que sí que va experimentar un sentiment 

de ràbia. 

Ja per acabar, on sí que trobem un sentiment més homogeni respecte la 

convocatòria d'eleccions és la il•lusió generades per aquesta cita electoral. En 

aquest punt, es continua fent evident l'escepticisme i resignació amb  què part 

de l'independentisme va viure les eleccions del 21 de desembre. La majoria de 

l'electorat d'ERC –un 64%- assegura que no li va fer gens d'il•lusió que es 

convoquessin eleccions. D’altra banda, el 65% de l’electorat de JxCat tampoc l'hi 

feia gens d'il•lusió ser convocat a unes eleccions organitzades per l'Estat 

espanyol. 

 

2.5. Principals valors polítics 

Per acabar l'anàlisi sobre el perfil dels votants d'Esquerra Republicana de 

Catalunya i de Junts per Catalunya ens aturarem en alguns valors polítics molt 

concrets dels electors d'ambdues formacions polítiques. Prèviament ja hem 

analitzat on se situen en l'eix ideològic uns i altres. Ara passarem a analitzar 

trets com el catalanisme, l'europeisme i, finalment, l'independentisme. 

Dels tres valors que queden per analitzar, en el que coincideixen més els dos 

grups de votants és en el caràcter catalanista. Un 69% dels electors d'Esquerra 

es consideren molt catalanistes, en canvi pràcticament cap ni un s'autoubica en 

el mínim de catalanisme. Un cas molt similar és el de Junts pel Sí, on el 74% 

dels seus electors se situen en el màxim catalanisme –un percentatge superior al 

d'ERC. 
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Un dels valors on trobem un aspecte interessant a analitzar és en l'europeisme 

dels votants de JxCat i d'Esquerra Republicana de Catalunya. En aquest cas, 

observem que un percentatge significatiu dels electors d'uns i altres es situen en 

el centre de l'eix -0 (mínim) i 10 (màxim). Això denota el desinterès que ha anat 

creixent en l'independentisme en els darrers mesos, segurament per la posició 

tova i ambigua de les institucions europees davant la vulneració de drets que ha 

patit la societat i classe política catalana. Així doncs, un 44% dels votants 

d'Esquerra se situen entre el 4-6 de l'eix. 

Per la seva banda, trobem que el 37% dels electors de JxCat es situen en el 

mateix segment. Aquets segueixen una tendència similar als republicans, donat 

que disposen d'una bossa significativa de votants que es consideren europeistes, 

el 38% -del 7 al 10. En el seu cas, Esquerra en té un nombre molt similar, el 

36%.  

Per acabar, ens centrarem en el suport a la independència dels votants 

d'ambdues formacions. Pot cridar l'atenció que el percentatge de votants 

d'Esquerra que estan a favor de què Catalunya esdevingui un Estat independent 

no arriba al 90%, sinó que es queda al 86%. D'aquesta manera, un 14% dels 

electors republicans indiquen no estar-ne a favor. En canvi, pel que fa a JxCat, 

els seus electors indiquen pràcticament en la seva totalitat que estan a favor de 

la independència. Un 93% respons que "Sí" i tan sols un 7 que "No". Aquest cas, 

també ens reafirma en la hipòtesi que el votant d'ERC –tot i compartir molts 

valors, interessos i creences- és més heterogeni i divers que el de Junts per 

Catalunya. 
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3. Conclusions 

Els principals objectius d’aquest assaig eren identificar els trets característics  

dels votants d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Junts per Catalunya, 

quins podrien ser els principals factors que van determinar-ne el vot i quin 

paper va jugar la campanya electoral i l’estratègia d’aquests partits. Ambdós 

partits es van presentar plegats  a les eleccions de 2015 sota el paraigües de 

Junts Pel Sí, és d’aquesta coalició on sorgeixen la majoria de votants de les dues 

formacions. De fet, uns i altres es van repartir pràcticament la totalitat dels vots. 

El 51% que reconeixia haver votat JxSí el 2015 es van decantar per ERC el 21 de 

desembre de 2017. D’altra banda, el 44% va fer-ho per JxCat. En aquest cas, els 

republicans hi van sortir guanyant. 

Per respondre a un dels objectius del treball passarem a observar el perfil 

sociodemogràfic dels votants. D’aquesta anàlisi en podem extreure que Junts 

per Catalunya té una bossa de votants força homogènia. És molt probable que 

un elector disposi d’alguns d’aquests trets –o directament, de la seva totalitat. 

Així doncs, les principals característiques dels votants són; majoritàriament 

dones, majors de 50 anys, amb pares i mares nascuts a Catalunya, es consideren 

tan sols catalans o més catalans que espanyols, únicament senten la llengua 

catalana com a pròpia, es defineixen com a classe mitjana. 

El perfil dels votants d'Esquerra no divergeix en excés del dels votants de JxCat 

però sí que presenta matisos en cada una de les característiques analitzades. En 

els seus votants el sexe no és un tret determinant – pràcticament el mateix 

percentatge de dones que d'homes-, té una bossa de votants més jove, l'origen 

català dels pares no és tan accentuat, un 23% dels electors consideren "Tant el 

castellà com el català" com a llengua pròpia i part d'ells es situen a la "classe 

mitjana-baixa" -33%. Tot i que trobem similituds entre els dos grups de votants, 

sí que podem dir que Esquerra té una bossa d'electors més heterogènia que no 

pas Junts per Catalunya. 

A continuació exposarem les principals raons que van determinar el vot. Per fer-

ho, primer observarem on es col·loquen dins l’eix esquerra-dreta els electors 

d’uns i altres –ens ajuda a observar les seves inquietuds i objectius. Pel que fa a 

Junts per Catalunya, el 40% dels seus votants es situen en el valor 5 –on 0 és 
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extrema esquerra i 10 extrema dreta. Aquest fet ens mostra que els electors no 

tenen un posicionament clar en aquest aspecte i, que de fet, no representa una 

de les seves prioritats. 

Entenem que situar-se en el 5 és la manera d'expressar que el posicionament en 

aquest eix no representa una prioritat pel votant i, per tant, difícilment influirà 

en l'elecció d'una opció política o una altra. Justament al contrari que els 

votants d'ERC on només un 17% dels seus electors es situen en el valor 5. D’altra 

banda, la majoria de votants d’ERC és situen entre el 2 i el 4, és a dir, en l'eix 

esquerre. Aquí observem una diferència clara entre els dos tipus de votants, uns 

sí que tenen en compte els valors esquerra-dreta per decidir el seu vot mentre 

els altres es mouen per altres interessos. 

De fet, les prioritats d’uns i altres es veuen clarament a l’hora de preguntar per 

la principal raó de vot. El 33% dels votants d'ERC reconeixen haver escollit 

aquesta opció perquè "em representen les seves idees". En canvi, de JxCat tan 

sols un 8% expliquen haver realitzat l’elecció per aquest motiu. Les xifres 

concorden amb les esmentades prèviament sobre l’eix esquerra-dreta.  

Ara bé, un 46% dels votants de JxCat reconeix que va votar aquesta llista 

electoral gràcies al seu candidat. És a dir, Carles Puigdemont és la principal raó 

de vot en què es van basar els electors per donar suport a la Llista del President. 

En canvi, pel que fa a ERC, només un 13% dels seus electors van escollir aquest 

partit pel seu candidat. Tot el personalisme que tenia la llista de Puigdemont li 

mancava als republicans. Queda clar que en el terreny del lideratge JxCat va 

guanyar clarament la partida a Esquerra.  

 A banda de les idees del partit, el segon principal motiu de vot a ERC va ser  la 

fidelitat cap a aquest partit. Així doncs, un 24% reconeix que va votar als 

republicans perquè "sempre voto al mateix partit". D'aquesta manera, amb 

aquestes xifres i les anteriors, podem observar un votant força fidel que es 

regeix per les seves idees polítiques i per les del parit al qual vota.  
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Continuem amb el perfil dels votants d'Esquerra Republicana de Catalunya i de 

Junts per Catalunya pel que fa a alguns dels seus valors polítics. Si en centrem 

en el catalanisme trobem com els votants d’ambdues formacions es situen en 

termes de màxim catalanisme –ERC (69%) i JxCat (74%). Pel que fa a 

l’europeisme dels votants, observem que un percentatge significatiu dels 

electors d'uns i altres se situen en el centre de l'eix -0 (mínim) i 10 (màxim). 

Això denota la desafecció que ha anat creixent en l'independentisme en els 

darrers mesos, segurament per la posició tova i ambigua de les institucions 

europees davant la vulneració de drets que ha patit la societat i classe política 

catalana. Finalment, cal destacar que el percentatge de votants d'Esquerra que 

estan a favor de què Catalunya esdevingui un Estat independent no arriba al 

90%, sinó que es queda al 86% -JxCat s’enfila fins el 93%. En aquest punt, 

podem començar a concloure que el votant d'ERC –tot i compartir molts valors, 

interessos i creences- és més heterogeni i divers que el de Junts per Catalunya. 

Pel que fa a la campanya electoral, des del primer moment els partit van 

intentar involucrar el ciutadà. JxCat va ser la formació que va apostar més en 

aquest aspecte, intentant fer partícip al votant d'una llista electoral que es 

presentava com aquella que defensava la dignitat de Catalunya i la legitimitat 

del Govern. Ho evidencien eslògans com; "Si anem junts, ningú no podrà 

manipular els resultats d'aquestes eleccions. Apunta-t'hi i ajuda'ns a cobrir tots 

els col·legis i meses!".  

Aquesta estratègia de Junts per Catalunya es podria assemblar, en part, a 

l'emprada per Junts pel Sí –on el ciutadà també podia formar part d'una llista 

simbòlica- per tal d'augmentar i enfortir la fidelitat del votant. Tot i això, mai és 

fàcil pels partits mobilitzar i involucrar la ciutadania a les seves campanyes, i 

més si ets una plataforma que acaba de néixer i no disposes d'unes bases 

consistents i d'una bona base d'afiliats involucrats en el partit. 
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Per acabar, en aquest treball també hem tingut en compte aspectes com els 

valors polítics dels votants i els sentiments que van experimentar davant 

situacions molt concretes. Pel que fa a l'1 d'octubre, un 69% dels votants de 

JxCat reconeixen que van sentir molt d'orgull després d'aquella jornada. El 66% 

dels electors d'ERC van tenir les mateixes sensacions. Tanmateix, el 22% dels 

electors d'Esquerra no van sentir gens d'orgull. Xifres similars trobem entre 

JxCat, amb un 19%. Per acabar aquest punt, tant entre els votants d'Esquerra 

com en els de JxCat trobem un percentatge rellevant de votants que es mostren 

indiferents davant les eleccions del 21-d. 
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Annex 



1. Dades sociodemogràfiques 
 
  

Sexe PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú Total 

Home 68,42% 51,14% 49,64% 51,31% 58,06% 33,10% 51,92% 48,73% 

Dona 31,58% 48,86% 50,36% 48,69% 41,94% 66,90% 48,08% 51,27% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 1.1 
 
 
 

Grups d'edat PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú Total 

De 18 a 24 anys 5,26% 10,05% 2,19% 6,28% 20,97% 4,83% 1,92% 7,15% 

De 25 a 34 anys 10,53% 10,96% 6,57% 12,57% 22,58% 4,83% 21,15% 11,03% 

De 35 a 49 anys ,00% 28,77% 23,36% 32,46% 38,71% 31,72% 34,62% 29,70% 

De 50 a 64 anys 21,05% 29,22% 30,66% 26,70% 12,90% 22,76% 28,85% 26,30% 

Més de 64 anys 63,16% 21,00% 37,23% 21,99% 4,84% 35,86% 13,46% 25,82% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 1.2 
 
 
 

Origen pare PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Catalunya 15,79% 64,38% 15,33% 25,26% 72,58% 74,48% 28,85% 

Altres comunitats 
autònomes 

73,68% 31,96% 82,48% 63,68% 22,58% 23,45% 63,46% 

Unió Europea 5,26% ,91% ,00% 1,58% 3,23% ,69% ,00% 

Resta del món 5,26% 2,74% 2,19% 9,47% 1,61% 1,38% 7,69% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 1.3 
 
 
 

Origen mare PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Catalunya 15,79% 64,84% 21,90% 24,74% 75,81% 75,17% 46,15% 

Altres Comunitats 
Autònomes 

73,68% 31,96% 75,18% 62,63% 17,74% 21,38% 44,23% 

Unió Europea 5,26% 1,37% ,00% 2,63% 4,84% ,69% ,00% 

Resta del món 5,26% 1,83% 2,92% 10,00% 1,61% 2,76% 9,62% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 1.4 
 
 
 

Origen mare PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Catalunya 15,79% 64,84% 21,90% 24,74% 75,81% 75,17% 46,15% 

Altres Comunitats 
Autònomes 

73,68% 31,96% 75,18% 62,63% 17,74% 21,38% 44,23% 

Unió Europea 5,26% 1,37% ,00% 2,63% 4,84% ,69% ,00% 

Resta del món 5,26% 1,83% 2,92% 10,00% 1,61% 2,76% 9,62% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 1.5 



Sentiment partinença PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Només espanyol 27,78% 1,84% 8,27% 12,70% 1,67% ,70% ,00% 

Més espanyol/a que 
català/ana 

,00% ,46% 16,54% 16,40% 1,67% ,00% 2,17% 

Tan espanyol/a com 
català/ana 

66,67% 14,75% 71,43% 68,78% 1,67% 11,19% 54,35% 

Més català/ana que 
espanyol/a 

5,56% 35,94% 2,26% 2,12% 23,33% 37,06% 36,96% 

Només català ,00% 47,00% 1,50% ,00% 71,67% 51,05% 6,52% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 1.6 

 
 
 

 

Llengua pròpia PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Català ,00% 60,73% 5,11% 6,28% 66,10% 77,93% 31,37% 

Castellà 78,95% 16,44% 72,99% 75,92% 10,17% 12,41% 33,33% 

Ambdues 21,05% 22,83% 21,90% 17,80% 23,73% 9,66% 35,29% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 1.7  
 
 
 

Taula 1.8 

  

Classe social PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Classe baixa 36,84% 33,80% 40,60% 34,57% 37,10% 18,18% 38,46% 

Classe mitjana 52,63% 62,50% 56,39% 59,04% 58,06% 73,43% 57,69% 

Classe alta 10,53% 3,70% 3,01% 6,38% 4,84% 8,39% 3,85% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



2. Valors polítics 
 
 

Eix ideològic PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Extrema esquerra 5,88% 12,96% 5,22% 2,19% 21,31% 4,93% 7,69% 

1 ,00% 6,02% 4,48% 1,09% 9,84% 2,11% 3,85% 

2 ,00% 16,67% 17,16% 3,28% 19,67% 9,86% 19,23% 

3 ,00% 26,85% 17,91% 6,01% 19,67% 14,08% 26,92% 

4 17,65% 17,13% 25,37% 7,10% 1,64% 11,97% 30,77% 

5 35,29% 17,13% 20,90% 48,63% 21,31% 40,14% 7,69% 

6 ,00% 1,39% 6,72% 15,85% ,00% 9,86% 3,85% 

7 ,00% ,46% 1,49% 7,10% 3,28% 2,82% ,00% 

8 29,41% 1,39% ,75% 4,92% 3,28% 3,52% ,00% 

9 5,88% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 

Extrema dreta 5,88% ,00% ,00% 3,83% ,00% ,70% ,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 2.1 

 
 

Catalanisme PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Mínim catalanisme 33,33% ,00% 8,82% 16,93% 3,23% 2,07% 7,84% 

1 ,00% ,46% 2,21% 3,17% ,00% ,00% ,00% 

2 ,00% ,00% 6,62% 5,29% ,00% ,00% 1,96% 

3 5,56% 1,37% 11,03% 7,94% 1,61% ,00% 5,88% 

4 ,00% 1,83% 8,09% 7,94% 1,61% 1,38% 7,84% 

5 22,22% 11,87% 33,82% 30,69% 9,68% 8,28% 35,29% 

6 11,11% 5,94% 6,62% 10,05% 8,06% 6,90% 11,76% 

7 5,56% 9,59% 9,56% 8,47% 19,35% 11,03% 13,73% 

8 16,67% 22,83% 8,09% 4,76% 16,13% 19,31% 5,88% 

9 5,56% 12,79% 2,21% 1,06% 9,68% 14,48% 3,92% 

Màxim catalanisme ,00% 33,33% 2,94% 3,70% 30,65% 36,55% 5,88% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 2.2 

 
 

Taula 2.3 

 

Europeisme PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Mínim europeisme 15,79% 9,68% 7,35% 4,76% 11,29% 9,03% 13,46% 

1 ,00% ,46% ,00% ,53% 8,06% 2,78% ,00% 

2 5,26% 5,53% 2,21% ,53% 8,06% 4,86% 7,69% 

3 5,26% 7,37% 2,94% 1,59% 9,68% 7,64% 1,92% 

4 5,26% 5,07% 4,41% 2,65% 6,45% 3,47% 3,85% 

5 5,26% 29,03% 30,15% 23,28% 27,42% 22,22% 23,08% 

6 ,00% 10,14% 8,09% 12,17% 9,68% 11,81% 11,54% 

7 15,79% 9,68% 18,38% 11,11% 8,06% 15,97% 9,62% 

8 15,79% 8,29% 14,71% 15,87% 4,84% 10,42% 17,31% 

9 10,53% 3,23% 3,68% 7,41% 1,61% ,69% 5,77% 

Màxim europeisme 21,05% 11,52% 8,09% 20,11% 4,84% 11,11% 5,77% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



Taula 2.4 

 
 
 
 
 
 
  

Independència PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Sí 11,11% 85,71% 3,79% 3,17% 94,92% 92,86% 30,43% 

No 88,89% 14,29% 96,21% 96,83% 5,08% 7,14% 69,57% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



3. Comportament electoral 
 
 

Voluntari PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Sí 5,26% 4,57% 2,92% 2,09% 6,45% 2,10% 3,85% 

No 94,74% 95,43% 97,08% 97,91% 93,55% 97,90% 96,15% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 3.1 

 
 
 

Mítings PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Sí ,00% 15,98% 6,57% 6,81% 20,97% 15,28% 11,54% 

No 100,00% 84,02% 93,43% 93,19% 79,03% 84,72% 88,46% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 3.2 

 
 
 

Missatges i piulades PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Sí 5,26% 30,59% 8,76% 12,04% 33,87% 37,76% 26,92% 

No 94,74% 69,41% 91,24% 87,96% 66,13% 62,24% 73,08% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 3.3 

 
 
 

Convèncer PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Sí 5,26% 21,00% 8,03% 12,04% 27,42% 20,14% 29,41% 

No 94,74% 79,00% 91,97% 87,96% 72,58% 79,86% 70,59% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 3.4 

 
 
 

Moment de decisió PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Decidit fa força temps 78,95% 76,26% 79,56% 66,49% 75,81% 71,72% 82,69% 

Decidit a l'inici de la 
campanya 

5,26% 9,59% 5,11% 16,23% 8,06% 8,97% 3,85% 

Decidit al final de la 
campanya 

10,53% 8,22% 11,68% 13,09% 8,06% 11,72% 11,54% 

Decidit el mateix dia de 
les eleccions 

5,26% 5,94% 3,65% 4,19% 8,06% 7,59% 1,92% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 3.5 
  



Tema prioritari PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

La posició sobre la relació 
entre Catalunya i Espanya 

52,94% 64,02% 52,71% 58,38% 51,61% 73,24% 49,02% 

Les propostes per donar 
resposta a la situació 
econòmica 

23,53% 20,09% 30,23% 21,62% 27,42% 16,90% 33,33% 

Ambdues 23,53% 15,89% 17,05% 20,00% 20,97% 9,86% 17,65% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 3.6 

 
 
 

Perquè votar l'opció PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Candidat 10,53% 12,84% 14,29% 20,97% 11,48% 46,15% 5,77% 

Sempre mateix partit 47,37% 23,85% 34,59% 8,06% 11,48% 18,88% 7,69% 

Partit amb major 
capacitat de govern 

5,26% 18,35% 16,54% 23,12% 18,03% 16,78% 21,15% 

Em representen les seves 
idees 

21,05% 32,57% 21,80% 30,65% 44,26% 7,69% 61,54% 

Actuació dels derrers 
mesos 

,00% 2,75% 3,76% 6,45% 13,11% 6,99% 1,92% 

Actuació al llarg de la 
darrera legislatura 

5,26% 3,21% ,75% ,54% 1,64% 1,40% 1,92% 

Evitar que guanyi un altre 10,53% 6,42% 8,27% 10,22% ,00% 2,10% ,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 3.7 

 
 
 

Record 2015 PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

PP 100,00% ,00% ,00% 9,85% ,00% ,00% ,00% 

PSC ,00% 4,67% 94,34% 26,52% ,00% 1,72% 7,89% 

C's ,00% ,67% ,94% 60,61% ,00% ,86% ,00% 

CUP ,00% 8,67% ,94% ,76% 84,44% 3,45% ,00% 

JxSí ,00% 79,33% ,94% 1,52% 13,33% 87,07% 7,89% 

CatSíqueesPot ,00% 6,67% 2,83% ,76% 2,22% 6,90% 84,21% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 3.8 

 
 
 

Record de vot PP PSC C's CUP JxSí CatSíqueesPot Total 

PP 55,17% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 2,65% 

ERC ,00% 4,76% 1,20% 22,81% 51,29% 18,18% 24,88% 

PSC ,00% 68,03% 1,20% 1,75% ,43% 5,45% 17,58% 

C's 44,83% 23,81% 96,39% 1,75% ,86% 1,82% 21,89% 

CUP ,00% ,00% ,00% 66,67% 2,59% 1,82% 7,46% 

JxCat ,00% 1,36% 1,20% 7,02% 43,53% 14,55% 19,24% 

CatEnComú ,00% 2,04% ,00% ,00% 1,29% 58,18% 6,30% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 3.9 



4. Experiència emocional davant els fets d'octubre 
 
 

Orgull 1 octubre PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Gens 89,47% 17,89% 69,85% 77,89% 16,13% 16,67% 33,33% 

1 ,00% ,92% 4,41% 3,68% 3,23% 1,39% 1,96% 

2 ,00% 3,21% 5,15% 2,11% 1,61% ,69% 1,96% 

3 ,00% ,92% 4,41% 3,68% ,00% 2,08% ,00% 

4 ,00% 1,83% 3,68% ,53% 1,61% 1,39% 3,92% 

5 5,26% 4,13% 5,15% 4,74% 3,23% 4,86% 19,61% 

6 5,26% 2,75% 2,21% 1,05% 3,23% 2,08% 7,84% 

7 ,00% 2,29% ,00% 1,05% 1,61% 2,08% 3,92% 

8 ,00% 11,01% 2,21% 2,11% 14,52% 6,25% 11,76% 

9 ,00% 11,01% ,00% ,00% 6,45% 13,19% 1,96% 

Molta ,00% 44,04% 2,94% 3,16% 48,39% 49,31% 13,73% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 4.1 

 
 

Il·lusió 1 Octubre PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Gens 84,21% 21,20% 68,38% 81,05% 19,35% 16,78% 41,18% 

1 ,00% 1,38% 1,47% 3,16% ,00% ,70% 1,96% 

2 5,26% 1,84% 4,41% 3,68% 1,61% 1,40% 5,88% 

3 ,00% ,92% 6,62% 1,58% 4,84% 2,80% 7,84% 

4 ,00% 2,76% 2,94% ,53% ,00% ,70% 5,88% 

5 ,00% 5,07% 6,62% 1,58% 3,23% 4,20% 5,88% 

6 ,00% 2,76% ,74% 2,11% 3,23% 2,10% 7,84% 

7 5,26% 4,15% 1,47% 1,05% 6,45% 2,10% 1,96% 

8 5,26% 9,68% 5,88% 2,63% 14,52% 16,08% 7,84% 

9 ,00% 13,82% ,00% ,00% 9,68% 9,09% 1,96% 

Molta ,00% 36,41% 1,47% 2,63% 37,10% 44,06% 11,76% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 4.2 

 
 
 

Por DUI PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Gens 78,95% 64,98% 44,03% 49,21% 66,13% 63,64% 48,08% 

1 ,00% 1,38% 3,73% 1,59% 1,61% 2,10% ,00% 

2 ,00% 4,15% 7,46% 3,70% 3,23% 4,20% 11,54% 

3 5,26% 4,15% 2,24% 4,23% 9,68% 5,59% 1,92% 

4 5,26% 2,76% 2,24% 1,06% 3,23% 2,80% 3,85% 

5 5,26% 8,29% 9,70% 6,88% 3,23% 9,09% 19,23% 

6 5,26% 2,76% 2,99% 2,65% 1,61% 1,40% 1,92% 

7 ,00% 2,30% 4,48% 1,59% 3,23% 3,50% 1,92% 

8 ,00% 5,07% 8,96% 8,47% 3,23% 3,50% 9,62% 

9 ,00% 3,23% 5,22% 7,41% ,00% 2,80% ,00% 

Molta ,00% ,92% 8,96% 13,23% 4,84% 1,40% 1,92% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 4.3 



 
 

Il·lusió DUI PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Gens 94,74% 18,06% 79,10% 85,71% 11,29% 12,59% 61,54% 

1 ,00% ,93% 4,48% ,53% 1,61% ,00% ,00% 

2 ,00% 1,85% 2,24% 2,65% 1,61% 1,40% 5,77% 

3 ,00% 3,24% 4,48% 4,23% 1,61% 2,80% 1,92% 

4 ,00% ,46% 2,24% 1,06% 3,23% 2,10% 7,69% 

5 ,00% 6,94% 4,48% 2,12% 1,61% 4,20% 9,62% 

6 ,00% 5,56% ,75% ,53% 6,45% 6,29% 5,77% 

7 5,26% 7,41% 1,49% ,53% 16,13% 5,59% ,00% 

8 ,00% 15,74% ,75% ,53% 29,03% 20,28% 3,85% 

9 ,00% 8,33% ,00% ,53% 1,61% 10,49% ,00% 

Molta ,00% 31,48% ,00% 1,59% 25,81% 34,27% 3,85% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 4.4 

 
 

Ràbia convocatòria 
eleccions 

PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Gens 78,95% 32,72% 58,09% 62,63% 29,51% 35,17% 48,08% 

1 ,00% ,92% 2,21% 1,58% 3,28% 1,38% ,00% 

2 5,26% 4,15% 5,88% 5,26% 1,64% 3,45% 5,77% 

3 5,26% ,92% 6,62% 4,74% 6,56% 4,14% ,00% 

4 ,00% 2,30% 2,21% 2,63% ,00% 2,07% 3,85% 

5 ,00% 7,83% 13,24% 7,37% 13,11% 8,28% 9,62% 

6 ,00% 4,15% 3,68% 2,11% 8,20% 4,14% 5,77% 

7 5,26% 5,07% ,74% 1,05% 3,28% 4,14% ,00% 

8 ,00% 11,98% 2,94% 5,26% 11,48% 13,79% 7,69% 

9 ,00% 6,91% 1,47% 3,16% 4,92% 5,52% 3,85% 

Molta 5,26% 23,04% 2,94% 4,21% 18,03% 17,93% 15,38% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Taula 4.5 
 

Taula 4.6 

 

Il·lusió convocatòria 
eleccions 

PP ERC PSC C's CUP JxCat CatEnComú 

Gens 36,84% 55,30% 40,44% 30,53% 57,38% 60,69% 53,85% 

1 ,00% ,92% 2,94% 1,05% 1,64% 1,38% 3,85% 

2 5,26% 8,29% 7,35% 4,21% 8,20% 2,07% 3,85% 

3 ,00% 2,76% 8,09% 4,21% 6,56% 2,76% 1,92% 

4 ,00% 4,15% 5,88% 4,21% 1,64% 2,76% 3,85% 

5 10,53% 7,37% 9,56% 15,79% 13,11% 8,97% 11,54% 

6 ,00% 6,91% 3,68% 5,26% 1,64% 3,45% 5,77% 

7 15,79% 1,84% 8,09% 7,37% 3,28% 2,07% 1,92% 

8 15,79% 5,53% 6,62% 10,53% 6,56% 6,90% 9,62% 

9 ,00% ,46% ,74% 1,58% ,00% 2,07% ,00% 

Molta 15,79% 6,45% 6,62% 15,26% ,00% 6,90% 3,85% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



PERFIL DELS
VOTANTS DE JXCAT

I ERC 
COM  E S  VAN  D I S TR I BU I R

E L S  VOT S  DE  J UNT S  PE L

S Í

 Característiques 

dels votants 

 Factors que       

determinen el vot Estratègia dels partits  

A n à l i s i  d e  l a  

d i s t r i b u c i ó   d e l s  v o t a n t s  

d e  J u n t s  P e l  S í  e n t r e  

l e s  d u e s  p r i n c i p a l s  

f o r m a c i o n s  q u e  e n  

f o r m a v e n  p a r t .  Q u i n  

t i p u s  d e  v o t a n t s  v a n  

p o d e r  c a p t a r  E R C  i  

q u i n s  d ’ a l t r e s  J x C a t ?  

C e n t r e  d ’ E s t u d i s  

d ’ O p i n i ó  ( C E O )  d e  l a  

G e n e r a l i t a t  d e  

C a t a l u n y a ,  “ E n q u e s t a  

s o b r e  c o n t e x t  p o l í t i c  a  

C a t a l u n y a .  2 0 1 8 ” .  

-Dones (61%) 

-Més 50 anys (59%) 

-Progenitors nascuts a  

Catalunya (75%) 

-Catalans (51%) o més catalans

que espanyols (37%) 

-Llengua catalana  pròpia (78%) 

-Classe mitjana (73%)/ mitjana-

baixa (15%) 

Perfil 
sociodemogràfic 

-Homes (51%), Dones (49%) 

-De 35-64 anys (58%) 

-Nascut a Catalunya: pare (64%) i

mare (65%) 

-Catalans (47%) o més catalans

que espanyols (36%) 

-Llengua catalana  pròpia (61%)

/Ambdues llengües (23%) 

-Classe mitjana (63%)/ Mitjana-

baixa (31%) 

Valors polítics 

Raons del vot 

Introducció 

Metodologia 
Objectius 

Nil Camps Puig 

1334988 

2017-2018 

Experiència 
emocional 
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