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PRESENTACIÓ 

Després de vint anys de democracia ha arribat possiblement el moment de 
denunciar lapassivitat que les institucions publiques, els partits polttics i la societat 
civil en el seu conjunt mantenen a Ventora delfenomen de Vabstenció. Les ultimes 
eleccions municipals i europees del 13 de juny de 1999 han significat novament 
quotes elevadtssimes d'abstenció, aquest cop a Ventorn del 45 % del cens, poc mes 
de 2.350.000 persones. Tot i acceptarque enfutures convocatóries electorals (legis-
atives catalanes i espanyoles la tardor de 1999 i la primavera del 2000 respectiva-
ment) la participado será probablement superior amb quinze o vintpunts a causa 
de Velevada competitivitat que espreveu, hem de concloure que la normalitat ens 
porta a situacions on Vabstenció oscillará entre 30 i 40 %} percentatges que s'in-
crementen si ens centrem en els sectors mésjoves de Velectorat. 

La tardor de 1998, la Fundado Jaume Bofillpublicava un estudi (número 23 
de la collecció Polítiques) sobre Vabstenció en les eleccions al Parlament de 
Catalunya. Aquella publicado era el resultat d'un encárrec que la Fundado havia 
fet ais professors Joan Font i Jesús Contreras mesos abans. Ara ens disposem a 
donar difusió a Vúltim apartat d'aquell encárrec que per diversos motius no va ser 
indos en el llibre anterior. Aquesta part de Vestudi quepubliquem en aquest volum 
está dedicat a donar a coneixer alguns instruments utilitzats en d'altrespaisosper 
combatre Vabstenció electoral. Mes enllá de Vinieres de la simple enumerado de les 
diverses iniciatives antiabstencionistes que els autors han recollit, Vinieres de les 
pagines següents també cal trobar-lo en la discussió i reflexió crítica que acom-
panya les propostes mobilitzadores que en aquest llibre es presenten. 

Tradicionalment les energies deis académics i deispropispolttics s'han centrat 
en els aspectes quantitatius i qualitatius de Vabstenció descuidant Vaprofundiment 
de possibles mesures incentivadores de la participado. Tot i acceptar que encara 
hi ha un gran desconeixement de les causes que porten importants sectors de la 
poblado a no participar en les votacions i que en conseqüencia calará seguir ani-
mant els investigadors a realitzar noves recerques sobre la materia, des de la 
Fundado Jaume Bofill estem convenguts que ha arribat el moment d'iniciar 
actuacions per combatre aquest fenomen que les democrácies contemporánies, 
sense excepció, comparteixen amb major o menor intensitat. Certament, com la 
lectura del treball permet concloure, no existeix una fórmula mágica per incre
mentar la participado electoral. Les iniciatives conegudes son diverses i els resul
táis no son inequtvocs ni moltes vegades evidents. Lamentablement, com elpropi 



8 PRESENTACIÓ 

estudiposa de relleu, una de les mancances existents és la manca d'avaluado deis 
resultáis d'aquestes iniciatives que en d'altres patsos s'ban desenvolupat. Així 
dones ens movem en terrenyspoc segurs, factor aquest que lluny de desencotat-
jar-nos ens ha d'empényer a posar en práctica a Catalunya experiéncies pioneres 
per combatre Vabstenció. 

El lector també podrá constatar que la utilització d'aquests Instruments no 
está exempta de crítiquest polémiques i dubtes. Des de la discussió que neix a Ven-
torn de si el vot ha de ser obligatori fins al debat sobre la bondat, el sentit i l'e-
ficácia d'establir incentius per a aquells ciutadans que exerceixen el dret a vot, 
hem de concloure que qualsevolproposta d'actuació que esfaci ha de ser matisa-
da enfundó deis pros i contres que apriori es puguin prevente. 

Com és ámpliament acceptat pels estudiosos, els motius de Vabstenció son 
diversos. En conseqüéncia les mesures pal liatives i preventives també ho han de 
ser. És des d*aquesta observado que és importantpensar en possibles reformes del 
sistema polític i electoral que podrien ajudar a incrementar la credibilitat de la 
política entre la ciutadania ifer augmentar linteres deis electors durant elspro-
cessos electorals i en conseqüéncia fer créixer la participado. Aquest motiu és el 
que ens haportat a recollir en aquest llibre una proposta que la mateixa Fundado 
Jaume Bofill va encarregar arafa uns quants anys alprofessor Agustí Bosch per 
tal de situar alguns possibles elements de discusió davant d'una possible Llei 
Electoral Catalana. La proposta té la virtut d'obrir escenaris que el legislador 
cátala pot contemplara l'hora de donar solució a una de les assignatures pendents 
que el Parlament de Catalunya té des de 1980. Indubtablement la nova Lid ha de 
ser el resultat d'un gran debat i un ampli consens entre totes les formacionspolíti-
ques, altrament la legitimitat delpropi sistema polític podría quedar qüestionada. 
Aquests condicionants, pero, no haurien de servir d'excusa per continuar sense 
legislar en un deis aspectes centráis i vertebradors de tot sistema polític. 

Alió que cal demanar aisprotagonistes de la sisena legislatura del Parlament 
de Catalunya, és que no evitin la responsabilitat que teñen en impulsar aquelles 
liéis i aquelles mesures quepermetin reduir la distancia entre la ciutadania i Vac-
tivitatpolítica i electoral, en Vobjectiu d'enfortir i millorar la democracia. Elpropó-
sit de la Fundado Jaume Bofill en encarregar primer els treballs que es recullen en 
aquest llibre i en difondre% després, entre Vopinió pública, és el de contribuir a 
crear un debat quefaci inevitable Vassumpció perpart de tots els actors polítics i 
socials el repte que representa assolir una major participado política i una millo-
ra substancial de la nostra democracia. 

JORDI SÁNCHEZ 

Barcelona, 9 de setembre de 1999 
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INTRODUCCIÓ 

Aquest llibre ha d'entendre's com la continuació d'un primer volum aparegut 
en aquesta mateixa collecció, L'abstenció en les eleccions al Parlament de 
Catalunya, escrit pels mateixos autors. Encara que els dos llibres poden llegir-se 
de forma autónoma, constitueixen les dues parts d'un encárrec que des d'un prin-
cipi, tots várem entendre com a un conjunt. Quan l'any 1996 la Fundació Jaume 
Bofill ens va comentar el seu interés per endegar una recerca sobre l'abstenció en 
les eleccions autonómiques, va deixar molt ciar que aquesta havia de teñir dos 
components, independents pero alhora estretament vinculats: un diagnóstic de 
per qué es produía i un conjunt de propostes per canviar aquesta situado. 

En el procés d'elaboració del treball, aquests dos objectius fináis es van anar 
transformant en tres grans seccions. D'una part calía estudiar els ciutadans de 
Catalunya i, a partir de diverses dades, tractar d'esbrinar que els portava a votar 
menys en aquest tipus de convocatóries. D'un altre costat, calia fer la difícil tasca 
de passar del diagnóstic académic a les propostes d'acció política i formular les 
recomanacions sobre possibles estratégies per reduir l'abstenció. Pero tant per 
una cosa com per Paltra resultava essencial veure quins eren els esforgos mobi-
litzadors que ja es feien i els que es podrien fer. La participado electoral no és 
resultat sois de les actituds i preocupacions ciutadanes sino que, com tot acte par-
ticipatiu, és en molt bona mesura el resultat d'una acció mobilitzadora. Com ja va 
dir fa molt temps Lenin i com ha redescobert recentment la ciencia política con-
temporánia, és tan irreal com ingenu pensar que la gent participa de manera 
espontánia, car darrere de gairebé qualsevol activitat participativa hi ha gairebé 
sempre l'actuació mobilitzadora deis grups organitzats. 

Aquesta reflexió és tan válida per entendre revolucions com per interpretar 
processos electorals. La participado electoral depén en molt bona mesura de la 
intensitat i de l'adequació deis esforgos mobilitzadors de partits polítics, institu-
cions i societat civil. El que fan aquests coMectius per tal que la gent vagi a votar 
a Catalunya i quines experiéncies innovadores hi ha al respecte a altres llocs del 
món es va anar convertint en la tercera pega essencial de la recerca, tant per 
entendre del tot el diagnóstic de la situado, com per aprendre de les nostres man-
cances per tal de formular propostes de canvi. 

Ja que el diagnóstic basat en els ciutadans era el tema que es tractava en el 
primer volum, aquest segon cobreix els dos aspectes restants: el rol deis actors 
mobilitzadors i les propostes d'actuació. Un apartat final, que complementa i enri-
queix la recerca, pero no en forma part íntegra, consisteix en la transcripció d'un 
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debat amb alguns experts sobre el tema, al voltant de l'interés, els problemes i la 
utilitat de les propostes plantejades que, organitzat per la Fundació Jaume Bofill, 
va celebrar-se el mes de juny de 1998. 

El primer bloc dedicat ais actors mobilitzadors té dues grans parts. En la pri
mera revisem qué és el que s'ha fet a altres indrets. Quines evidencies hi ha que 
els partits puguin realment aconseguir que mes gent vagi a votar si fan una cam-
panya mes intensa o mes ben plantejada? Es fan sovint campanyes o esforgos ins-
titucionals per intentar incrementar (o disminuir) la participado? Poden jugar 
també algún rol en aquest objectiu les entitats cíviques no partidistes? Com poden 
organitzar-se i quins tipus concrets de campanyes poden fer aqüestes organitza-
cions per mobilitzar les seves bases socials? Aqüestes son algunes de les pregun
tes que intentem respondre en aquesta primera part del treball, utilitzant tant tre-
balls académics com informació de primera má, provinent d'entitats i institucions 
d'altres paísos. Es poden discutir alguns deis diagnóstics i l'aplicabilitat a Catalunya 
d'algunes de les campanyes, pero aquest apartat está pie d'evidéncies clares i de 
campanyes innovadores que haurien de provocar alguna reflexió (i potser també 
alguna acció) a casa nostra. 

Un cop vist el que succeeix en altres indrets, dediquem una secció a exami
nar qué és el que ha passat a Catalunya, amb especial émfasi en les eleccions 
autonómiques. Quin tipus de campanyes fan els partits, com han funcionat les 
campanyes d'incentivació del vot desenvolupades des de la Generalitat, quin ha 
estat el residual rol de les entitats apartidistes catalanes davant els processos elec-
torals i quin és el rol que els mitjans de comunicació juguen en la mobilització o 
la desmobilització son alguns deis temes que hi apareixen. En conjunt, el diagnós-
tic té dues possibles lectures. La negativa, destacaría la feblesa deis esfor^os mobi
litzadors realitzats a Catalunya fins ara, per part de gairebé tots. La positiva, remar-
caria que precisament per aixó queda for^a espai per canviar i per provar moltes 
coses. 

El segon gran bloc del llibre és el dedicat a les propostes. El que hom pot 
trobar en aquest apartat no és un conjunt coherent de propostes que defensin els 
autors ni els patrocinadors del treball. Les receptes per combatre l'abstenció 
poden posar Paccent en aspectes molt diferents, pero sobretot es basen en la 
defensa o la priorització de valors polítics no només diferents, sino contradicto-
ris. Per tant, várem optar per no oferir una recepta adequada a les nostres pre-
feréncies personáis, sino per mostrar un catáleg d'idees, des de les quals es pot 
actuar per reduir l'abstenció autonómica. 

No es tracta dones de fer una proposta global, sino d'oferir un catáleg de pos
sibles actuacions perqué cadascú pugui escollir aquelles que li semblin mes 
adients i defensar-les, assumint els seus potenciáis i els seus problemes. Cap de 
les propostes és una solució mágica que pugui provocar una participado massi-
va sense comportar cap tipus d'inconvenient. Algunes propostes poden arribar a 
ser molt efectives i altres teñir un impacte mes limitat, així com algunes compor
ten costos polítics o materials considerables, mentre altres impliquen poques 
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renuncies i/o despeses. Per aixó, a Phora de presentar-Íes hem decidit fer-ho 
incorporant per a cada una d'elles tres apartats: un primer on descrivim el seu fun-
cionament i possibles experiéncies similars en altres indrets; en el segon, a partir 
també de Pexperiéncia comparada i la recerca especialitzada intentem estimar el 
grau d'impacte que la mesura podría teñir en termes de fer créixer la participació; 
i, finalment, en el tercer presentem i discutim els problemes que Paplicació de la 
proposta comportaría. 

Les propostes intenten combatre diferents aspectes del tema: unes intenten 
mobilitzar millor a curt termini, mentre altres volen contribuir a construir una 
societat mes activa i participativa, unes volen fer el vot menys costos i altres emfa-
sitzar els beneficis d'anar a votar, unes s'adrecen ais partits, altres a les institu-
cions, algunes a la societat civil i moltes d'elles a diversos d'aquests acfors de 
manera simultania. En síntesi, no és cap menú que cal consumir de manera ínte
gra, sino una carta variada, plena d'ofertes amb estils, objectius i destinataris dife
rents que poden adoptar-se i defensar-se parcialment, com a fervent defensor d'al-
gunes d'elles, alhora que se'n rebutgen o es considera que altres son poc adients 
o no prioritáries. 

Totes elles teñen algún grau d'aplicabilitat, pero en algún cas s'indouen pro
postes volgudament difícils i polémiques, amb Pobjectiu si mes no de contribuir a 
generar un debat sobre el tema. Incitar a la realització d'aquest debat públic sobre 
com combatre Pabstenció és el primer objectiu d'aquest conjunt de propostes. Ens 
conformaríem amb veure encetar aquest debat, tot i que encara ens agradaría mes 
arribar a veure alguna de les mesures desenvolupada en la práctica. 

Per tal de contextualitzar i entendre millor tot el que segueix i permetre que 
aquest volum pugui llegir-se de manera independent respecte al primer, a conti
nuado oferim una síntesi de les conclusions d'aquella primera part. Qui vulgui 
conéixer els detalls, les evidencies o els métodes mitjangant els quals hem arribat 
a aqüestes conclusions haurá d'adregar-se al primer volum. Qui en tingui prou 
amb una síntesi que permeti afrontar amb rigor el debat sobre les propostes, pot 
comptar amb Papartat que segueix. 

£1 diagnóstic 

Les eleccions autonomiques catalanes registren taxes d'abstenció particular-
ment altes. En cap d'aquestes eleccions s'ha aconseguit que dos de cada tres cata-
lans votessin i en alguna no ha faltat tant perqué la meitat deis catalans amb dret 
a vot es quedessin a casa, Hem vist que Pabstenció diferencial, aquella que es 
dona en aqüestes eleccions i no en les generáis, és mes alta que en cap de les 
possibles unitats de comparado utilitzades (altres regions europees i CCAA de 
Pestat espanyol), singularitzant aquest comportament a Catalunya no tant per la 
seva existencia com per la seva intensitat. A Catalunya no hi ha hagut eleccions 
autonomiques que no hagin suposat una desmobilització de mes de 300.000 per-



14 JOAN FONT 

sones respecte a l'elecció anterior, arribant aquesta xifra a prop de 800.000 en un 
cas. A mes, i a diferencia també del que passa a altres llocs d'Espanya i d'Europa, 
l'abstenció és mes gran en les eleccions autonómiques que en les municipals, 
mostrant que aquelles teñen quelcom de particular. 

De fet, bona part d'aquesta abstenció és resultat del que coneixem com a 
efecte de les -eleccions de segon ordre», que es dona en totes aquelles que no 
son considerades com les mes importants a tots els paísos del nostre entorn. A 
Catalunya, les eleccions de segon ordre mes participatives foren les municipals de 
1987 (68,5 %), que coincidien amb les primeres eleccions europees. Totes les 
eleccions de segon ordre restants han quedat lluny d'aquesta xifra. Aquest máxim 
de participació de 1987 va quedar molt lluny de les xifres que s'arriben a assolir 
en eleccions generáis (80,7 %, l'any 1982). És a dir, d'un costat cal destacar que 
mes de 2.000.000 de catalans han deixat de votar en les eleccions que menys 
interés han despertat (autonómiques de 1992, europees de 1989 i 1994), pero cal 
dir també que en totes les eleccions de segon ordre, han estat gairebé un milió i 
mig els ciutadans que han deixat de votar. Fins i tot en les eleccions generáis de 
1989 es supera aquesta xifra d'abstencionistes. 

Qué vol dir aixó? Que quan arriba una convocatoria que no compta amb sufi-
cients allicients i que no genera especiáis esforcos mobilitzadors deis partits, 
intensos debats mediátics i Uargues sobretaules amb converses sobre política en 
les famílies «normáis», on la política no ocupa un espai central de les seves preo-
cupacions quotidianes, hi ha importants sectors de població que es queden a casa 
s'esculli el Parlament de Catalunya, el d'Europa o l'Ajuntament de Viladecans. Per 
tant, bona part de Texplicació del fenomen que aquí ens interessa, l'abstenció en 
les eleccions autonómiques catalanes, té poc a veure amb el fet de ser autonó
miques o de trobar-nos a Catalunya i pot aplicar-se exactament igual a les elec
cions municipals catalanes o a les regionals franceses. Per exemple, l'abstenció en 
les eleccions autonómiques catalanes no sol superar en mes de 100.000 persones 
la que es produeix també en eleccions municipals, mostrant que la diferencia 
principal se sitúa entre aquest conjunt de convocatóries i les de primer ordre i no 
en factors exclusius de les eleccions autonómiques . 

Pero a Catalunya aquest fenomen presenta una intensitat superior a la d'al-
tres indrets. De fet, la major part de Catalunya s'assembla al País Base, a Espanya 
o a Europa, pero una part molt concreta i fonamental de Catalunya presenta trets 
molts diferenciats: l'área metropolitana de Barcelona i especialment alguns muni-
cipis d'aquesta. En aquesta zona ens trobem una mitjana de 15,5 % d'abstencio
nistes diferenciáis, que arriben al 18 % si excloem Barcelona del cálcul. Podríem 
dir a partir del raonament seguit fins aquí que, d'aquests, aproximadament la mei-
tat son ««normáis»». És a dir, es corresponen ais que també es produeixen al Girones 
o a Tentorn de Bilbao. Pero qué succeeix per tal que també deixi de votar l'altra 
meitat? Aquest sector d'abstencionistes té una importancia que va mes enllá del 
seu gruix quantitatiu, ja que la seva major homogenéitat territorial i, per tant, la 
seva major diferenciado respecte al conjunt de la població catalana, provoca un 
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problema afegit de representativitat en les institucions democratiques catalanes, 
que es queden sense representar un sector concret de la ciutadania. 

És a dir, des del punt de vista de les conseqüéncies de l'abstenció és tan 
important que els abstencionistes siguin molts, com que siguin diferents a la resta 
de la població. De tota manera, a Phora de comprovar per mitjá de dades d'en-
questa si efectivament aquests abstencionistes eren molt diferents al conjunt de 
la població, el balang ha estat mixt. D'una banda, hem constatat una serie de 
característiques que diferencien aquesta població del conjunt deis ciutadans de 
Catalunya: son mes joves, tendeixen a ser menys escolaritzats i amb menys recur
sos (quan controlem els altres factors), hi ha mes immigrants (especialment pos-
teriors a 1970), persones no creients, no polititzades i votants socialistes d'elec-
cions generáis. D'altra banda, cal dir també que Pabstenció autonómica és plural 
i hi trobem representado de tots els coHectius socials. A mes, alguns deis trets 
que Phavien caracteritzat en les darreres décades, el predomini d'immigrants i de 
votants socialistes, tendeix a reduir-se, homogeneítzant-se parcialment la seva 
composició. 

En el nostre intent d'entendre Pabstenció autonómica, les explicacions adients 
per a aqüestes dues situacions (segon ordre i singularitats del cas cátala) ens han 
aparegut combinades. Tot i que en cada elecció autonómica hi hagi un nombre 
important d'abstencionistes diferenciáis, també és cert que les trajectóries de vot 
individual son complexes i sovint resulten impossibles de reconstruir donat el poc 
interés en guardar record d'un fet tan poc central en la vida de moka gent com 
és el vot. En la realitat, dones, mes que abstencionistes diferenciáis perfectes, 
votants en eleccions generáis i abstencionistes en autonómiques, el que trobem 
son abstencionistes intermitente. Gent que ha deixat de votar en algunes ocasions, 
en alguns casos seguint patrons de comportament clarament delimitats i en molts 
altres amb trajectóries mes errátiques, incompletes o difícils d'interpretar. 

Com en altres llocs, es vota menys en aqüestes eleccions perqué bona part 
de la població les considera menys importants. Com deia un deis membres deis 
grups «bueno, pues en éstas no voto y me voy a las que creo que son más impor
tantes». Aquesta manca dral-licients pot afectar aquelles persones que per menor 
interés, politització o educació, obtenen menys satisfacció de Pacte de votar, o 
aquelles que per estar menys informades o amb pitjor salut, votar els suposa un 
esforg mes alt: «Sólo voto en las generales y nada más. Un poco porque soy 
mayor....No sé, no me encuentro muy bien y no me da por in. Perqué la 
Generalitat es considera innecessária, perqué es percep com a una entitat que sois 
administra decisions preses en altres llocs o perqué s'han explicat o entes poc les 
seves funcions, una part de la població no troba prou motius per anar a votar: «a 
uno le interesa más a la hora de apoyar, apoyar más al que tiene el poder que al 
que es el intermediario^. També resulta curios que alguna gent justifiqui algunes 
de les seves abstencions (i, principalment, les autonómiques) per desinterés gene
ral per la política o per un desencantament global envers els partits i/o la políti
ca institucional. Aquest raonament hauria de portar, en tot cas, a una abstenció 
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permanent, pero el fenomen que sembla donar-se mes aviat és el d'aprofítar 
aquelles convocatóries on el vot no és crucial per expressar aquesta voluntat de 
crítica, mentre que en eleccions excepcionalment importants s'acaba sovint anant 
a votar malgrat tot, i encara que sigui per evitar que guanyi el pitjor. 

Les altres explicacions sí semblen mes própies de la realitat catalana, tot i que 
no sigui del tot inversemblant pensar que puguin donar-se en certa mesura en 
altres CCAA: així, poden haver-hi altres casos on els candidats opositors siguin 
poc coneguts, on les majories están clares i consolidades (Galicia, Extremadura) i 
on hi ha hagut una forta immigració que pot sentir-se entre la cultura d'origen i 
la de recepció (a les árees metropolitanes de Madrid i Bilbao). Pero en tots 
aquests casos hi ha bones raons per pensar que es tracta de factors que, tot i no 
ser exclusius, se senten de forma mes intensa a Catalunya. 

Entre aquests, un d'ells parteix d'una realitat sociológica, tot i que un conjunt 
de decisions polítiques hagin contribu'ft a reforcar-lo: en fundó de l'origen, del 
lloc on s'ha viscut i de l'actitud adoptada existeixen a Catalunya molts diversos 
graus de relació amb cada una de les llengües i, en general, amb la qüestió 
nacional. Aquesta situado sí presenta trets particulars, perqué entre les restants 
zones receptores d'immigració, Madrid no té llengua propia i al País Base Yus del 
base és minoritari entre la propia poblado basca, de manera que ni la vida políti
ca es desenvolupa íntegrament en base, ni és la llengua habitual en la relació entre 
Padministració autonómica (i municipal) i els ciutadans, ni és la llengua exclusiva 
de la televisió autonómica. Així, almenys per part de la poblado immigrant que 
viu a Catalunya, la llengua constitueix un aspecte destacat del fet diferencial i sobre 
ella projecten les seves actituds i sentiments relatáis al seu grau d'integració en la 
societat catalana. Per a aquests sectors, el predomini ciar del cátala com a llengua 
oficial de la política catalana i l'existéncia d'una cultura nacionalista que perceben 
també com a oficial (en tant que compartida per gairebé totes les elits polítiques) 
els porta a no voler integrar-se en un projecte polític i cultural que no poden com
partir precisament per aquesta dimensió nacionalista, que perceben com a exclo-
ent. La percepció que els discursos son predominantment nacionalistes en les cam-
panyes autonómiques porta fins i tot a la paradoxal acceptació implícita que 
aquesta és la postura «políticament correcta», la postura «catalana», identificant així 
de manera exclusiva com a cátala el que és nacionalista. Fins al punt que aquells 
partits que son presentáis com a «no catalans» deixen de teñir sentit en unes elec
cions que es consideren «catalanes-. 

Mes enllá d'aquest discurs, generat en la sensació d'exclusió respecte ais trets 
básics de la política catalana, la llengua té un impacte mes genéric pero tant o 
mes important: un sector significatiu de poblado immigrant, per rebuig en alguns 
casos i per comoditat en altres, «desconnecta» quan escolta política en cátala. 
Desconnectar pot voler dir no escoltar en alguns casos, pero sobretot vol dir no 
seguir els mitjans de comunicado en cátala, precisament aquells on la informado 
sobre política catalana és mes rica i abundant. Aixó té, almenys, dues conse-
qüéncies: en primer lloc, un sector de públie molt mes desinformat sobre tot el 
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que té a veure amb les eleccions autonómiques. Portat al seu extrem és el discurs 
d'aquell informant que diu «es que ni me entero cuando son las autonómicas». 
Pero, sense arribar a aquest punt, provoca que alguna gent no conegui altres can-
didats ni ofertes programátiques que les de CiU i Pujol: «Hasta 15 o 20 días antes 
de las elecciones, no se conoce a los otros candidatos que pueda haber». En segon 
Uoc, la dependencia informativa de mitjans en castellá i/o d'ámbit estatal dona lloc 
també a una informado molt mes parcial sobre quins son els temes centráis de la 
política catalana. La política catalana troba ressó etí aquests mitjans quan hi ha 
una polémica sobre la llengua, pero no quan Poposició critica les prioritats pres-
supostáries deis governs de CiU. Com a resultat, els públics que depenen infor-
mativament d'aquests mitjans tendeixen molt mes a creure que la política catala
na consisteix, de manera gairebé exclusiva, en una competició per veure qui és 
mes cátala que el seu adversan polític. És a dir, la doble comunitat lingüístico-
informativa no sois té efectes en el terreny de les identitats nacionals, sino que 
agreuja el fenomen del segon ordre («m me entero»), contribueix a construir la 
imatge de la manca de competitivitat i de manca d'oposició i a donar una imatge 
de la política catalana com un etern debat monográfic sobre catalanisme. 

Pero óbviament, tampoc podem reduir tots aquests temes a una qüestió de 
consum de mitjans d'informació. La queixa entorn a un excessiu predomini de la 
qüestió nacional en el debat polític cátala apareixia també entre el sector d'infor-
mants mes ben informat, tot i poder estar condicionat per la coincidencia entre el 
desenvolupament deis grups i el debat sobre la llei del cátala. La reivindicació 
d'un major debat entorn ais temes que «preocupen realment la gent»: «Claro, por
que el debate en términos de lucha contra el paro, la cuestión de la corrupción, 
una mayor democratización de las decisiones... Todos esos campos no se tocan». 
Óbviament, aquests temes formen part del debat polític cátala, de Pactivitat par
lamentaria i de la campanya electoral d'alguns partits, pero el seu ressó no arriba 
a aquests sectors de població que segueixen percebent unes elits polítiques 
obsessionades, no en millorar la situado de Pocupació, sino en si les prestacions 
s'han de cobrar en cátala o castellá. 

L'altre gran element característic de les eleccions autonómiques catalanes és 
la incapacitat per fer visible un projecte alternatiu: «si no hay confrontación, ni se 
ve que pueda haber un cambio, la gente no va». Aquests sectors de la ciutadania 
no perceben que existeixi una tasca clara d'oposició, ni que es formuli cap pro
jecte diferent a Pexistent. En aqüestes circumstáncies les eleccions es convertei-
xen en un «Barca-Compostel-la», on realment sois juga un equip i on ningú dubta 
de quin será el resultat. Com succeeixi sovint amb aquests partits, la gent veu que 
Pequip no el necessita i que donat linteres, es pot seguir el partit des de la TV o 
des de la platja. Son gent que «Vota Felipe y vota Corbacho» (que no son sois figu
res mes o menys conegudes, sino que simbolitzen tot un conjunt de realitzacions 
palpables i concretes), pero que quan diuen «Obiols no sabemos quién es> están 
dient també que no saben qué podría voler dir una Catalunya amb un altre 
govern, perqué ningú els ho ha explicat. 
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Tot plegat conforma un panorama pie d'incomunicacions: ciutadans que no 
volen escoltar, mitjans de comunicado que no expliquen i partits polítics que son 
incapagos de fer-se sentir, conformen una situado on es veu una institució des-
dibuixada, de la qual la política (o, almenys la política que interessa aquesta gent) 
está absent i per la qual no val la pena molestar-se en anar a votar. 
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COM INCENTIVAR IA PARTICIPACIÓ ELECTORAL 

1* Objectius 

Fa uns anys Isidre Molas titulava una breu reflexió seva: «Abstenir-se és un 
altra manera de participar». La nostra visió de Pabstenció és básicament coincident 
amb la d'aquell treball. L'abstenció és una opció personal perfectament legítima, 
que en mes d'una ocasió hem practicat alguns deis components d'aquest equip, i 
que, com qualsevol altre, comporta tota una cárrega de significats que cal saber 
llegir. Per tant, volem deixar molt ciar que l'objectiu d'aquestes propostes no és 
criminalitzar Pabstenció com a opció personal válida, sino tractar de fer-la dismi
nuir globalment. No sempre el que és legítim i raonable a nivell individual és 
positiu per a la coMectivitat. I sense caure tampoc en lectures catastrofistes de 
Pabstenció com a deslegitimació del conjunt del sistema democrátic, que no es 
corresponen amb el seu significat real, si és cert que una abstenció tan elevada 
com la que es registra en eleccions autonómiques no és un bon senyal sobre el 
funcionament de les institucions d'autogovern catalanes. Quan, a mes, aquesta 
abstenció, está molt mes arrelada en determinades localitats i grups socials que 
en altres (recordem, 51,6 % al Baix Llobregat i 29 % al Priorat, en les eleccions 
autonómiques de 1992), el risc de comptar amb un Parlament, un govern i unes 
polítiques socialment poc representatives s'accentua. És des d'aquesta perspecti
va que considerem interessant que apareguin propostes que contribueixin a una 
participado mes alta i repartida de manera mes igualitaria. 

El que segueix no és un conjunt coherent de propostes que ningú no formula 
globalment. De fet, la concepció implícita de chitada que hi ha darrera d'algunes 
d'elles pot fins i tot resultar incoherent amb d'altres. Ni els mateixos autors, si tin-
guessin la capacitat de fer-ho, les aplicarien totes. El que hem pretés aquí és fer 
una catáleg raonat de propostes, discutint-ne els possibles impactes i inconve-
nients de cada una d'elles, per generar debat sobre el tema. I perqué cada un deis 
possibles implicats (institucions, partits, entitats, ciutadans interessats) es faci la 
seva propia recepta de propostes a partir de les seves prioritats polítiques. Moltes 
d'aquestes propostes suposen prioritzar entre objectius polítics tots ells impor-
tants, pero que en la realitat resulten contraposats i entre els quals cal establir 
prioritats que depenen deis valors de cada un. 

Per a cada proposta valorem la seva possible efectivitat i alguns deis proble-
mes (en termes operatius o de valors amb els quals entraría en contradicció) que 
suposaria la seva implementació. En algún cas som conscients que aquests incon-
venients converteixen alguna de les propostes en gairebé inviables, pero en totes 
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aquelles que podrien aportar algún resultat hem optat per plantejar-les, com a 
mínim com a elements que serveixin per endegar el debat sobre el tema.1 Malgrat 
el foimat de catáleg amb pros i contres, probablement aquest no és plenament neu
tral i les simpaties deis autors per algunes de les propostes pugui llegir-se en el 
major émfasi que realitzem a rhora de rebatre els problemes que comporten. En tot 
cas, i sempre que resulta possible, adrecem els lectors a les fonts origináis on tro-
bar la inspirado de la mesura o la comprovació del seu resultat en altres indrets. 

2. De les conclusions a les propostes 

En analitzar l'abstenció a les eleccions autonómiques catalanes hem volgut 
destacar aquells factors que resultaven mes específics d'aquestes convocatóries en 
particular i de les eleccions de segon ordre en general Així, hem assenyalat com 
afecta de forma especial en aqüestes eleccions la qüestió lingüística, la manca de 
competitivitat, la percepció de consens catalanista o el fet que es vegin com unes 
eleccions menys importants. Pero alhora, és obvi que hi ha altres factors mes pro-
funds i menys exclusius d'aquestes eleccions que també es troben entre els ele
ments que ens ajuden a entendre l'opció de quedar-se a casa de forces votants. 

Les dues grans escoles de la Ciencia política es divideixen entre el que algú 
ha anomenat «els sociólegs» i «els economistes». Els primers tendeixen a explicar 
els comportaments humans en termes de valors apresos, que es mantenen forga 
estables i condicionen els nostres comportaments posteriors. Pels economistes, 
per contra, les persones actúen en política com en el mercat económic, en funció 
deis costos i beneficis de les seves accions. Aqüestes dues escoles han elaborat 
també les seves explicacions de per qué la gent deixa de votar i és a partir d'a
questes consideracions que voldríem complementar les aportacions mes especifi
ques del cas cátala plantejades fins aquí. 

Així, els valors apresos pels ciutadans en les primeres fases de la seva vida 
serien un deis grans factors explicatius de la participado electoral. De fet, si en 
Uoc de preguntar-nos, com hem fet aquí, per qué la gent no vota, ens haguéssim 
preguntat per qué la resta de la població va a votar, la resposta mes habitual a tot 
el món és «perqué cree que és el meu deure cívkx La gent ha aprés que un deis 
components de la ciutadania és el dret de vot i que aquest dret que va costar tant 
conquerir ha de ser defensat amb el seu exercici actiu. Una educació democráti
ca on s'aprengui en qué consisteixen els drets de ciutadania sembla ser important 
i aquesta es troba molt desigualment estesa en el món i particularment en els pai
sas amb menor experiencia democrática. 

1. El llistat és necessáríament limitat i arbitran. El llindar entre les propostes poc viables i les 
que entren en el terreny de la ciencia fícció no és fácil d'assenyalar. Malgrat aquest risc d'arbitrarietat 
hem optat per deixar fora possibles propostes com demanar ais partits que presentin millors candidats 
o mesures com la independencia de Catalunya que sens dubte faria créixer la participado, tot i que 
ja no fos autonómica. 

I 
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Alhora, hem de teñir molt present que en tot acte de participado hi ha un efec-
te implícit deis costos i beneficis que aquest implica. La major part de la gent no es 
planteja les decisions participatives explicitant aquests elements, pero alhora és evi-
dent que en alterar-se els costos o els beneficis de qualsevol acte participatiu, també 
canvia la proporció de ciutadans que s'hi implica. Així, si el vot és de llarg, la forma 
de participado política mes habitual en les democrácies occidentals, aixó es deu en 
primer lloc al fet que suposa uns costos participatius molt escassos i al fet que el 
procediment peí qual es txadueix en potenciáis beneficis és molt mes ciar que en 
altres formes de participado. Mai no sabem com respondrá el govern a una mani
festado, pero sí está ciar com cada vot es txadueix en escons i en poder. Per tant, 
una gent obtindrá beneficis del sol fet de votar, perqué així se sent un bon chitada 
o perqué ha contribuit a ajudar el seu partit o candidat preferit i altres persones per 
les potenciáis conseqüéncies d'aquest vot en les polítiques que s'adoptin. 

En síntesi, de les conclusions de la primera part de la recerca sobre factors 
particulars de les eleccions autonómiques i d'aquestes explicacions mes generáis 
sobre el que porta la gent a quedar-se a casa o votar podem extreure cinc grans 
terrenys on es podría actuar per tal de fer créixer la participado: 

d) Votar és, en part, qüestió de costos i beneficis. Mes enllá deis «beneficis 
polítics» que el ciutadá pot treure del fet de votar, i que teñen a veure amb totes 
les propostes que presentarem, es pot actuar en reduir els costos de votar o en 
incrementar els beneficis no polítics del fet de votar. És a dir, utilitzar el que Olson 
(1963) anomenava incentius selectius positius o negatius: «premiar» els votants, 
alhora que els posem mes fácil la feina, o «castigar» els que es queden a casa. 

b) Existeix un problema d'allunyament entxe ciutadania i política, comú a bona 
part del món occidental, pero que totes les dades apunten que és especialment mar-
cat a Catalunya i a PEstat espanyol. Aquest distanciament afavoreix una escassa par
ticipado en tots els terrenys. Per tant, a mes deis esfor^os per mobilitzar els ciuta
dans a curt termini, seria interessant compatibilitzar aquest objectiu amb el de 
contribuir a millorar Y educado democrática de la ciutadania, per tal de contribuir a 
superar el que alguns han anomenat «cinisme democrátic», consistent en una manca 
de confianza en la capacitat ciutadana per influir en els mecanismes polítics. 

c) Les eleccions de segon ordre en general i les autonómiques en particular, 
reben menor atenció mediática i obtenen també menys ressó en les converses de 
la gent en el període preelectoral. Podríem dir que resulta difícil no assabentar-se 
d'unes eleccions generáis, pero que els ciutadans mes allunyats de la política 
poden gairebé no adonar-se en alguns contextos de la celebració d'eleccions 
autonómiques. Hi ha diferents maneres de tractar d'incrementar aquesta visibilitat 
del procés electoral. 

d) Part de la manca de visibilitat prové del propi procés d'atenció i retenció 
selectiva deis ciutadans. Davant el cúmul d'informació rebuda ens quedem només 
amb aquella que connecta amb les nostxes preocupacions prévies i la política 
autonómica es percep com a menys rellevant per a la vida de la gent, en la línia 

/ 
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d'alló que anomenávem efecte segon ordre. És a dir, la gent sap menys coses de 
les eleccions autonómiques, no sois perqué se'n parli menys, sino perqué inte-
ressen menys i per tant es dedica menys atenció a aquesta informació. Pero no és 
únicament un problema d'informació, ni de competéncies del Parlament que 
incrementin el seu poder real, sino també de discurs polític i mediátic sobre qué 
hi ha en joc a la política catalana. A través d'un conjunt d'actuacions es pot fer 
créixer la relleváncia de les eleccions autonómiques. 

é) Inexistencia d'una doble identitat i de dues Rengues habituáis a Catalunya 
dificulta Particulado simbólica d'una vida política en la qual tothom es pugui 
reconéixer. L'opció per una llengua básica en la vida política i per un consens 
generalitzat entorn a cert grau de catalanisme mínim han contribuít al fet que part 
de la població immigrada se sentí poc reflectida en la vida política catalana. Una 
major presencia d'altres temes (en la política real i en la seva recreació mediáti
ca) i altres Uengües (castellá) podría ajudar a superar aqüestes distancies. 

Aquests cinc grans objectius troben la seva plasmació en 11 propostes, desi-
gualment concretes, viables, eficaces i polémiques. La taula 1 ens mostra a quins 
d'aquests objectius contribueix cada una de les propostes que segueix. 

Taula 1 

Propostes i objectius 

Propostes Cost-beneflci Visibilitat Relleváncia Llengua, cultura Educació 

Vot obligatori X 

Estímuls positius X X 

Simultanéitat 

eleccions X X X X 

Sistema electoral X X X 

Facilitáis per votar X 
Campanyes 
institucionals X X X 

Mobilització des 
de la societat civil X X X 

Campanyes 
delspartits X X X 

Educació X X 

Debats X X X X 

Connectar amb 
els abstencionistes X X X 

\ 
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Hem optat per fer un llistat indiferenciat de propostes, per reforjar aquest 
carácter de catáleg intercanviable del qual cada un pot agafar el que cregui conve-
nient. De tota manera, aqüestes propostes podrien ordenar-se en tres grans blocs. 
El primer pretén modificar l'entorn institucional, actuant preferentment en Festruc-
tura de costos i beneficis del vot: es tracta d'un conjunt de reformes institucionals 
que pretén o bé facilitar el vot o bé incrementar-ne els seus allicients. El segon és 
el bloc de la mobilització: es tracta de propostes de campanyes mobilitzadores des 
deis tres grans tipus d'actors analitzats en el capítol anterior (institucions, partits i 
societat civil). Finalment, el tercer bloc pretén contribuir a reconnectar ciutadans i 
polítics. Amb aquesta finalitat, la primera de les propostes tracta de millorar els ciu
tadans, la tercera pretén que els polítics esüguin mes atents a les seves prioritats i 
la segona pretén millorar el flux comunicatiu entre aquests sectors. 

Alhora, tot i que qualsevol persona o entitat pugui interessar-se o defensar 
qualsevol d'aquestes idees, cada una d'elles té un destinatari principal: aquell 
actor que seria el principal responsable a Fhora d'implementar-la. Des d'aquest 
punt de vista, les propostes teñen tres grans destinataris: Les institucions, els par
tits polítics i la societat civil. No totes elles teñen un destinatari únic i en alguns 
casos podríem considerar que tothom n'és en certa mesura potencial responsable. 
Així, les campanyes educatives haurien implementar-se des del sistema educatiu 
i per tant la Generalitat en seria el máxim responsable, pero alhora podrien com-
plementar-se amb iniciatives privades o amb projectes elaboráis des de les ONG 
i aplicáis al sistema educatiu formal. De la mateixa manera, els debats han de ser 
organitzats o almenys retransmesos pels mitjans de comunicació per tal que tin-
guin alguna efectivitat, pero alhora requereixen de la complicitat i la voluntat deis 
partits polítics per teñir éxit. A mes, no tenim cap dubte que si alguna d'aquestes 
mesures s'aplica será perqué hi hagi préviament algún tipus de pressió social en 
aquest sentit, peí fet que fins i tot aquelles amb aparenca mes estrictament insti
tucional, no poden funcionar sense el suport de la societat civil catalana. 

Taula 2 

Propostes enfundó del sen destinatari principal 

Generalitat Partits Societat civil 
w 

Vot obligatori Campanya mobilització Campanya mobilització 

Simultaneitat eleccions Connectar amb abstencionistas Educació 

Sistema electoral Sistema electoral Debats 

Facilitáis per votar Debats Estímul 

Campanya institucional 
Estímul 

Educació 
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3- Propostes 

Proposta 1: Vot obligatori 

DESCRIPCIÓ: A l'hora de proposar mecanismes institucional per intentar aug
mentar la participado electoral, l'establiment del vot obligatori destaca com un 
deis instruments mes efícagos a fí de dur els ciutadans a les urnes. Amb l'obliga-
torietat del vot el sufragi és concebut com un deure i no tan sois com un dret: els 
electors son compellits a emetre el seu vot, el qual pot anar adregat a alguna de 
les opcions polítiques que concorren a les eleccions o ser blanc o nul. Actualment 
el vot és obligatori a pai'sos com Australia, Bélgica i for$a paisos d'América Iiatina, 
en alguns lánders d'Áustria, i en alguns cantons de Suissa. Fins al 1970 també va 
ser-ho a Holanda i fins ais anys noranta a Italia. 

La idea básica és que, en viure en collectivitat acceptem moltes restriccions 
a la nostra llibertat i assumim tot un conjunt de compromisos envers la comuni-
tat. És obligatori pagar els impostos, ho ha estat durant molt temps fer el servei 
militar, ho és anar a l'escola fins ais 16 anys, etc. Qualsevol d'aquestes obligacions 
és for^a mes costosa que passejar una estona fins al collegi electoral, unes 
poques vegades cada quatre anys. 

La forma en qué aquests pa'ísos regulen Tobligatorietat del vot segueix una 
pauta comuna. En la major part deis casos una norma legal estableix el deure deis 
electors d'exercir el vot i disposa les sancions que s'hauran d'aplicar en cas d'in-
compliment de la llei. Les sancions per ais abstencionistes poden consistir en mul
tes de diversa quantia, en la suspensió de certs drets cívics o, fins i tot, en penes 
lleus de presó. 

Pero malgrat aquesta impressió constrenyedora de la llibertat deis individus 
que pot transmetre la idea d'un vot obligatori que es recolza sobre Pexisténcia de 
cástigs per evitar l'abstenció, la importancia de Peficácia d'aquest mecanisme ins
titucional sobre els nivells de participació electoral no radica en la for̂ ia dissuasi-
va de les sancions. Així dones, autors com Irwin (1974), en analitzar les reper-
cussions del vot obligatori a Holanda, assenyala que els holandesos tendien a 
votar perqué se sentien moralment obligats per l'existéncia d'una llei que pres-
crivia el vot i no per la por a ser castigáis, en la mesura que les sancions que s'es-
tablien contra els abstencionistes poques vegades van arribar a ser executades.2 

També en els altres pa'ísos el grau d'aplicació de les sancions és for^a feble. 
Si la defensa tradicional del vot obligatori es basava en aquesta considerado 

del vot com a un deure, aquest ha estat reivindicat recentment a partir d'un altre 
argument. L'any 1996, en el seu discurs com a president de l'Associació Nord-
americana de Ciencia Política, el prestigios politóleg Arend Lijphart (1996) feia 

2. De tota manera, cal no magnificar aquest argument. Amb posterioritat a l'article la partici
pació ha baixat mes a Holanda (cosa que tampoc no és contradictori, dones pot ser per reemplaca-
ment generacional, per part de gent ja socialitzada en el vot com a opció), igual que va caure molt en 
desaparéixer Pobligació de votar a Venecuela (Molina, 1995). 
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una clara defensa del vot obligatori com a instrument per garantir la igualtat polí
tica real. A partir de la constatado reiterada que, amb mes o menys intensitat, 
arreu tendeixen a votar mes les persones amb mes recursos que aquelles que en 
teñen menys, Lijphart defensava que el vot obligatori es convertía en Túnic ins
trument eficac per garantir que la igualtat política formal es convertís en igualtat 
política real. La inclusió de la proposta aquí parteix d'aquesta doble considerado: 
no sois permetria incrementar la participado, com pretén el conjunt d'aquestes 
propostes, sino que a mes donaría Uoc a una participado mes igualitaria. 

La nostra proposta, peí cas de les eleccions autonómiques catalanes,3 seria 
aplicar un model Ueugerament diferent i que introdueix un matís que pot fer-lo 
mes acceptable entre alguns sectors: tal com es feia a Holanda, l'obligatorietat no 
és la de votar, sino la d'anar al collegi electoral en el dia de les eleccions (excep
te que s'hagi votat per correu). Així, es combat contra aquella abstenció resultat 
de la manca de compromís i es tracta de propiciar el mateix que fan les eleccions 
simultánies: ja que estic aquí, votaré. Pero per contra, no es viola el dret a abste-
nir-se, de manera que les persones que ho desitgessin, un cop acreditada la seva 
presencia, podrien manifestar la seva voluntat de no votar. Peí que fa a la possi-
bilitat de sancions, tot i no excloure-les, podría pensar-se no tant en «castigar» els 
abstencionistes, com en «premiar» els votants regulars (veure proposta 2), en la 
mateixa línia d'evitar el máxim de rebuig a la proposta. 

UmiTAT POTENCIAL: De totes les propostes presentades aquí aquesta és gaire-
bé sens dubte aquella que podría teñir un impacte mes gran en Pabstenció. Les 
diferents estimacions realitzades d'acord amb diverses experiéncies i metodolo-
gies parlen de fer créixer la participado entre un 3 i un 38 %, situant-se la major 
part d'elles per sobre del 10 %. Lijphart (1996) assenyala que les diferents análi
sis multivariables que s'han realitzat sobre el tema indiquen que la participado 
electoral sota concücions de vot obligatori creix entre 7 i 16 punts percentuals.4 

Aquí s'ha de teñir en compte, pero, tal com assenyala Wolfang Hirc2y (1995), que 
l'efecte del vot obligatori sobre la participado depén del nivell participatiu del 
qual parteixi el país abans de Pestabliment de l'obligació de votar: com mes baix 
sigui el nivell de participado mes important será l'impacte del vot obligatori sobre 
la participado. Així dones, els efectes de la introducció del vot obligatori son mes 
intensos en el cas de les eleccions de segon ordre on els ciutadans tendeixen a 
votar menys. Per exemple en el cas de les eleccions al Parlament Europeu, en les 
quatre conteses electorals celebrades entre 1979 i 1994, la mitjana de participado 
en aquells paísos on el vot és voluntan va ser del 46,4 %, mentre que en aquells 
paísos on el vot és obligatori la mitjana de participado va arribar al 84,2 %. En 

3. Aquesta proposta tindria mes sentit aplicada al conjunt de les convocatóries electorals, 
perd no volem entrar en un debat que sobrepassa l'objectiu del nostre estudi. 

4. Veure també Denters (1995), Fornos (s.d.), Hirczy (1995) i Powell (1980). 
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relació amb les eleccions d'ámbit intraestatal, l'exemple holandés també demos-
tra l'eficácia del vot obligatori sobre la participació en les eleccions de segon 
ordre: en les eleccions locáis i provincials holandeses la participació va caure 
dramáticament després de rabolició del vot obligatori l'any 1970: l'any 1994 
només va votar el 65,3 % de l'electorat en les eleccions municipals i el 50 % en 
les provincials. 

Gairebé cap d'aquestes estimacions, pero, parteix clarament d'una experien
cia com la que es produiria aquí. És a dir, la introducció del vot obligatori en un 
context on anteriorment era voluntan. En l'Austrália de principis de segle aixó va 
provocar un creixement de la participació de 28,4 punts (Hirczy, 1995), pero les 
diferencies en l'escenari cultural, polític i mediátic obliguen a prendre's la referen
cia amb prudencia. Les resisténcies polítiques i culturáis a la seva introducció a 
Catalunya podrien donar lloc a un creixement menor ais préviament citats. Si, a 
mes, pensem en una regulado sense sancions com la proposada aquí, tenim un 
argument mes per pensar que l'impacte fos mes baix. Amb tota seguretat, part d'a-
quests nous «votants for^ats» voldrien seguir expressant el seu descontentament, 
cosa que donaría lloc a un nombre creixent de vots blancs i nuls. En tot cas no 
es tracta d'un problema greu dones aquests sí sabem amb certesa que son una 
expressió d'una determinada postura conscient i com a tal poden ser considerats 
pels partits polítics. 

En definitiva, des del punt de vista estricta de la seva eficacia mobilitzadora 
seguiría tractant-se de l'instrument amb uns resultats mes garantits i que donaría 
lloc a una participació mes elevada, dones son prácticament inexistents els casos 
de vot obligatori amb una participació inferior al 80 %, situant-se molts d'ells per 
sobre del 90 %, 

PROBLEMES: L'altra cara de l'efectivitat garantida de la mesura és el seu carác
ter marcadament polémic. Podría ser la mes eficaz en termes de participació pero 
probablement seria també la que majors dificultáis d'aplicació enfrontaría. En pri
mer lloc, perqué la introducció de la mesura podría exigir reformes constitucio-
nals. Pero probablement el problema principal se situaría en el rebuig que la 
mesura provocaría entre importants sectors de la població i mes en un país on 
perviu cert substrat cultural d'arrel ácrata i on es manté viu el record d'un régim 
autoritari que també for^ava la participació electoral. La conversió d'un dret en un 
deure és sempre difícil d'acceptar i sens dubte donaría lloc a una considerable 
oposició, tant entre la ciutadania com entre sectors de les elits polítiques i mediá-
tiques. En tot cas, l'aplicació real d'aquesta mesura exigiría, com qualsevol refor
ma electoral, un grau de suport for^a ampli entre les diverses forces polítiques. 

Si mai la mesura arribes a aplicar-se, el seu rebuig seria l'altra cara de la seva 
efectivitat, fins al punt que faria gairebé innecessária Taplicació de les mesures res-
tants. En l'escenari mes probable de la seva no-aplicació, proposar-la i defensar-la 
permet iniciar un debat sobre els problemes de fons que originen la proposta (Tes-
cassa participació i la traducció de la desigualtat social en desigualtat política). 
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Proposta 2: Estímuts positius a la participarte 

DESCRIPCIÓ: Si el vot obligatori és l'incentiu selectiu negatiu pels qui no voten, 
aquest és el positiu pels que sí ho fan. En fundó que volgués adoptar-se o no 
conjuntament amb Panterior podría presentar-se de diferents formes: o, en Uoc de 
fer el vot obligatori, es decideix estimular els qui voten o, en Uoc de posar san-
cions els qui no compleixen amb el seu deure d'anar al coHegi electoral, s'in-
centiva els que sí ho fan. En aquest escenari, el vot obligatori comportaría un 
component de deure cívic de tipus moral (sense sanció), pero acompanyat de 
referios positius pels qui realment complissin amb aquest deure. 

Proposem dos formats concrets d'aquest estímul. Un d'ells, per ser mes tra
dicional i menys directe, pot ser mes fácilment acceptat, pero també precisament 
per aixó perd part del seu carácter polémic, amb la desitjada visibilitat que aixó 
donaría a la iniciativa. Aquest primer format consistiría en donar un conjunt d'a-
vantatges a les persones que haguessin complert amb el seu deure d'acudir regu-
larment al coMegi electoral. En forma d'una targeta electoral on constaría que s'ha 
anat a votar en cada una de les eleccions deis darrers anys, o en forma d'un cer-
tificat que es podría demanar quan es necessités, aquest donaría un seguit d'a-
vantatges a aquelles persones que han complert aquest deure polític amb la seva 
coHectivitat: punts addicionals a l'hora de demanar beques, de presentar-se a 
oposicions, de sol-licitar plaga a una escola-bresol pública o en una promoció de 
vivenda subvencionada, etc.5 

En el segon format es tractaria de sortejar algún premi entre els qui van a 
votar. Aquest dependria de Penfocament que se li vulgui donar a tot, pero hauria 
de combinar ser atractiu peí votant i original perqué se'n parli. Si es vol evitar una 
trivialització excessiva i mantenir un vincle amb el procés electoral es podría pen
sar, per exemple, en un viatge per conéixer ciutats mítiques de la democracia i/o 
alguns deis grans Parlaments del món.6 Per tal de convertir-ho en un estímul 
coHectiu on el benefici individual i el del conjunt es troben, es podría plantejar 
com a intent de batre el récord propi de participado en autonómiques i vincular 
la quantitat de premis a repartir a la taxa de participado assolida. 

Seria interessant organitzar simultániament una campanya que, alhora que 
promociones l'incentiu material, el vincules amb el seu objectiu polític, el com-
pliment deis deures de ciutadania. En aquest segon format, potser precisament 
perqué Pinterés está en molt bona part en Pimpacte mediaticopolémic que podría 
teñir la proposta, i perqué queda trist haver de sortejar alguna cosa perqué la gent 

^ 

5. En les eleccions colombianes de 1998 s'han aplicat per primer cop mesures d'aquest estil 
(preferencia per carrees públics en cas d'empat en unes oposicions, avantatges per aconseguir beques 
o vivendes amb subsidi, una rebaixa d'un mes en el servei militar i un 10 % de descompte en la matrí
cula universitaria), dissenyades també tractant de fer créixer la participado. En la primera volta de les 
eleccions presidencial, aquesta s'ha mantingut baixa (53 %), pero ha estat forca mes alta que en el 
passat. 

6. Per exemple, Atenes, Londres, Washington i alguna capital democrática del Tercer Món. 
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voti es podria pensar en fer-ho sois el primer cop com a «figura de llan$ament» 
d'un conjunt de mesures. 

Tot i que en principi está pensat perqué aquesta fos una iniciativa de Pad-
ministració pública no hi hauria cap rao necessária perqué fos així i podria teñir 
patrocinadors privats, tot i que caldria comptar amb el suport d'aquella per orga-
nitzar-ho. 

En definitiva, es tracta de proveir beneficis no polítics peí fet de votar. Si 
votar és qüestió de costos i beneficis, es tracta de proveir beneficis per a aquells 
per ais qui ser un bon ciutadá, un bon socialista o un bon nacionalista suposen 
estímuls insuficients. El format concret pot ser qualsevol. Per posar un darrer 
exemple, que combina el premi material sense necessitat de sorteig i Paccés pri-
vilegiat ais recursos públics, es podria pensar en dret a un cap de setmana en tem
porada baixa en un Parador Nacional, per cada 8 eleccions en qué s'hagués votat. 

UTILITAT POTENCIAL: No hi ha gaires experiéncies similars que permetin parlar 
amb certes garanties de Pimpacte que podria teñir (veure nota 23). De tota mane
ra, no hi ha rao per pensar que si funciona en el món comercial no hagi de fer-
ho també aquí. En tot cas, part de Pinterés i per tant de Pimpacte dependria de 
Pestímul directe que el premi pogués suposar i la resta de la polémica que pro
voques la proposta i la seva publicitació. El primer format (punts pels votants) 
perdria Patractiu del component publicitari, pero alhora s'estalviaria també algu-
nes critiques, a mes de resultar especialment atractiu per a aquells sectors que 
poguessin beneficiar-se'n en el futur. De fet, es tracta prácticament del mateix que 
succéfa a Italia, tot i que allí es plantejava en forma de sanció a aquells que no 
havien complert amb el deure de votar, mentre aquí es planteja com a recom
pensa pels que sí ho han fet. Fins a quin punt Pelevada participado italiana es 
devia a aquest fet, a la genérica idea que el vot era obligatori, a Pencada de mobi-
litzadores xarxes personáis o a Pelevada politització i polarització política és una 
discussió no resolta. 

PROBLEMES: El primer seria el cost del programa, tant si parlem del segon for
mat (premi, publicitat, organització), com del primer (organització i manteniment 
deis arxius sobre trajectória electoral). Pero probablement Pinconvenient principal 
seria que la mesura rebria moltes critiques. Si part d'aquestes son imprescindibles 
peí seu éxit (polémica que aporta visibilitat) existeix el perill que aqüestes aca-
bessin ofegant Pimpacte positiu: que fos titllat de poc serios i de mercantilitzar un 
dret ciutadá fonamental, contribuint encara mes al desprestigi de la democracia.7 

7. En tot cas, hauria de quedar molt ciar el carácter provocador de la iniciativa, com una mena 
d'autohumiliació per haver estat incapacos de fer votar la gent per altres vies, de tal manera que es 
pogués utilitear en el futur com a revulsiu: -Perqué no calguin cops d'estat ni sortejos de viatges per 
anar a votar, Vota». 
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Proposta 3>a Eleccions simuttánies 

DESCRIPCIÓ: La celebrado d'eleccions simultánies a Catalunya contribueix a fer 
créixer la participació de manera molt considerable. Aquest fenomen es produeix 
per dues raons. En primer lloc, la celebrado simultánia té un efecte multiplicador 
des de tots els punts de vista. Mes esforg electoral deis partits i mes seguiment 
mediátic i, com a resultat de la major importancia objectiva de l'elecció8 i de la 
seva major visibilitat, major atenció ciutadana. Alhora, la celebració simultánia 
permet evitar el fenomen d'esgotament electoral, que es produeix en alguns casos 
quan es celebren gaires eleccions en poc temps. 

El resultat mobilitzador de la simultaneítat no és exclusiu de Catalunya. 
L'efecte aparent que aixó té en 13 CCAA de l'estat espanyol i Pindubtable resultat 
que ha tingut a Andalusia, on les eleccions autonómiques han estat molt mes par-
ticipatives quan han coincidit amb altres convocatóries i, encara mes, quan aqües
tes han estat eleccions generáis. El mateix fenomen es produeix també en altres 
pafsos: les eleccions legislatives nord-americanes son molt mes participatives 
quan coincideixen amb presidencials i el principal factor explicatiu de la partici
pació en eleccions europees és la seva simultaneítat amb altres convocatóries. 
Aquesta voluntat de fer créixer la participació, d'evitar Pesgotament deis electors 
i d'estalviar despesa electoral9 reduint el nombre de convocatóries és el que jus
tifica la recent decisió de fer coincidir d'ara en endavant les eleccions municipals 
i europees a Espanya. 

D'altra banda, la major part deis executius autonómics han actuat amb flexi-
bilitat a l'hora de convocar les noves eleccions i en la major part deis casos han 
avangat les eleccions uns mesos per ajustar-se al calendar! deis ciutadans Oes 
autonómiques andaluses de 1986 s'avancen dos mesos per evitar Pestiu, les bas
ques de 1990 en tres mesos per evitar fer la campanya durant el Nadal) o pels 
seus propis interessos electorals.10 

Óbviament, no podem deixar la dinámica política catalana en mans de fac-
tors absolutament aliens. Poden no haver-hi altres eleccions a prop, pot haver-hi 
una situació d'ingovernabilitat que exigeixi noves eleccions i no tindria sentit fer 
legislatures de dos anys sois per fer coincidir les eleccions autonómiques amb 
altres convocatóries. El nostre argument és que a l'hora d'establir el calendari elec
toral es preñen en considerado els interessos electorals com a primer argument, 
en algún cas la solidesa de les majories o altres factors polítics excepcionals com 
a segon i, mai, els avantatges participatius i económics ja descrits de la simulta-

8. L'elecció es fa mes important en aquests casos, no sois perqué hi hagi mes carrees i mes 
administracions en joc, sino per les conseqüéncies i les lectures polítiques que se'n faran, mes enllá 
d'aquells ámbits electorals concrets. 

9. La celebració simultánia suposa un estalvi pels partits que necessiten fer menys despesa i 
per Padministració que redueix molt sensiblement els costos organitzatius. 

10. És, probablement, el cas de les darreres eleccions autonómiques a Andalusia i a Catalunya, 
tot i que en el primer cas és discutible fins a quin punt la incapacitat de forjar majories feia impres
cindible avancar la convocatoria. 
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neitat. Per tant, la proposta concreta seria: en primer lloc, no avangar mai les eiec
cions autonómiques (excepte situacions d'absoluta ingovernabilitat) si aixó impe-
deix fer-les coincidir amb altres i, en segon, estar disposats a avangar-lesfins a un 
máxim de 6 mesos si aixó permet fer-les coincidir amb una altra convocatoria de 
qualsevol tipus. No es tracta de fer-les coincidir sempre, sino sempre que sigui pos-
sible i raonable.n 

Qué hagués passat si haguessin apiicat aquest criteri durant aquests 15 anys 
d'autogovern? Res fins a 1995. En el calei.dari electoral cátala, tant la data máxima 
per celebrar les eieccions, com la data real en qué es van celebrar, queden molt 
lluny de qualsevol altra convocatoria electoral. Durant les primeres legislatures, a 
mes, la coincidencia entre legislatura real i teórica fou molt gran i no es van pro-
duir avan^aments electorals de mes de 2 mesos. L'any 1995 canvia aquesta tendén-
ia, amb un avan^ament de les eieccions de 8 mesos que, a mes, anava en contra 

d'aquesta proposta: si en lloc de reduir 8 mesos la legislatura s'hagués reduit en 4, 
s'hagués pogut fer coincidir eieccions generáis i autonómiques. Una cosa similar 
succeeix amb les discussions entom a les properes eieccions. El govern de la 
Generalitat parla d'avangar-les novament uns 8 mesos i altres sectors demanen o 
temen, segons el cas, que aquest sigui fins i tot superior. Pero si en lloc de fer-les 
al mes de marc es deixessin per al mes de juny, coincidirien amb eieccions muni-
cipals i europees i no es pot descartar que dins el calendan d'aquesta legislatura 
catalana es celebrin les properes eieccions generáis. En definitiva, Paplicació d'a
questa proposta implica prioritzar l'increment de la participació i l'estalvi electoral 
per sobre deis cálculs partidistes i no suposa alterar el calendari polític cátala quan 
aixó no sigui factible (1984-1992), sino únicament quan aquest s'altera tenint úni-
cament en consideració els beneficis electorals que aixó comporta. 

UTIUTAT POTENCIAL: Sens dubte l'impacte en la participació seria gran. La 
simultaneítat amb eieccions generáis en dues ocasions a Andalusia va donar lloc 
a un creixement significatiu de la participació en les autonómiques (71 i 78 %, res
pecte a 66 i 55 % quan es van fer a'fllades), en la mateixa línia del que sembla 
succeir a totes les CCAA que fan coincidir les seves eieccions municipals i autonó
miques. Depén de quina sigui l'elecció amb la quals es facin simultánies, l'impacte 
seria desigualment gran: molt considerable si es fes amb eieccions legislatives 
(participació 13 punts mes alta com a mitjana), probablement significatiu si es fes 
amb municipals i únicament visible en casos a'íllats si es fes coincidir amb eiec
cions europees. La coincidencia amb eieccions municipals no sois donaría lloc a 
una tendencia a igualar-se la taxa de participació d'ambdues eieccions (cosa que 
suposaria un increment de 3,3 punts), sino que donaría major visibilitat a la con
vocatoria electoral, incrementant encara mes la seva participació (en aquelles 

11. Els politólegs de l'equip volem manifestar que fem la proposta malgrat atentar contra els 
nostres interessos professionals, ja que cada elecció representa per a nosaltres invitado a col-laborar 
amb els mitjans de comunicado i possibles encárrecs de comentan, recerca o assessoria política. 
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CCAA on ambdues eleccions sempre coincideixen, la participació mitjana en 
autonómiques ha estat 9 punts superior a la catalana).12 A menor escala succeiria 
el mateix en el cas d'eleccions europees peí que fa a la visibilitat, pero aquí Fe-
fecte d'arrossegament seria molt limitat.13 

PROBLEMES: El fet que de les eleccions autonómiques convocades en les CCAA 
que assoleixen Fautonomia per la via de Farticle 151 de la Constitució, sois 2 (amb
dues a Andalusia) s'hagin fet coincidir amb eleccions generáis i 1 (també a 
Andalusia) amb eleccions europees és una prova que existeixen obstacles a Fus habi
tual d'aquesta proposta. Aquests obstacles es podrien agrupar en dos grans blocs. En 
primer lloc, la cüficultat de combinar la dinámica política de la legislatura a aqüestes 
comunitats amb la celebrado d'eleccions en el conjunt de Festat. És a dir, si a 
Catalunya fa ja 4 anys de les darreres eleccions autonómiques i no hi ha eleccions 
en altres ámbits a la vista, resulta impossible esperar la seva convocatoria. El segon 
obstacle és de tipus mes simbólic, tot i que alhora té conseqüéncies electorals. Es 
tracta de la voluntat deis governants i de bona part deis partits d'aquestes CCAA de 
fer les seves eleccions de manera aülada, per tal que el debat entorn a la problemá
tica autonómica no es <ontamini» amb els temes d'ámbit estatal. Tal com ho afirma-
va recentment el secretan general de CDC, es tractaria d'evitar que es converteixin 
en «primáries». Per tant, la convocatoria d'eleccions aülades és, per un costat, un sím-
bol de Fautonomia política d'aquestes CCAA i, per Faltre, un possible avantatge per 
a les forces polítiques nacionalistes i/o d'ámbit autonómic en la mesura que la poten
cial estatalització de la campanya els podría perjudicar. 

r 

El fet que a Andalusia aqüestes coincidéncies s'hagin produ'it en tres ocasions 
i en les altres CCAA en cap pot ser fruit de la casualitat, pero mes probablement 
és el resultat de la desigual importancia que aquest factor simbólic té en aquesta 
CCAA, respecte a les altres tres. És a dir, a Andalusia no els ha costat fer coinci
dir eleccions autonómiques amb altres convocatóries, donat que no els importa-
va que les eleccions perdessin el seu carácter exclusivament autonómic (aixó 
podia resultar fins i tot favorable al partit governant a la CCAA). L'atzar també ha 
tingut la seva part: igual que aquest ha dificultat les coincidéncies a Catalunya 
durant molts anys, va facilitar la convocatoria simultánia a Andalusia Fany 1982, 
fent coincidir la voluntat/necessitat de la UCD de convocar eleccions generáis, 
amb la de fer les primeres eleccions autonómiques en aquella CCAA. 

En tot cas, Fargument de Fimpacte electoral que en Fagenda de la campanya 
podría teñir el fet de convocar eleccions simultánies és probablement menor del 

12. Els efectes deis dos factors explicatius podrien ser diferents en cas de coincidencia amb 
municipals. Així, la major visibilitat de les eleccions podria fer créixer la participació arreu i potser 
principalment en les zones mes volátils i on els mitjans de comunicado son mes influents, les árees 
urbanes. Per contra, el fet d'aprofitar el viatge i votar en les dues eleccions afectaría mes aquelles 
poblacions on la participació és mes alta en municipals, les poblacions petites. 

13. A nivell agregat es fa difícil pensar en una poblado on es votes mes en eleccions europe
es, pero a nivell individual hi ha sens dubte casos de persones que han votat en aqüestes eleccions i 
no en autonómiques. 
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que es diu. Els electors a l'Estat espanyol (i particularment a Catalunya) han 
demostrat reiteradament la seva capacitat per distingir cada una de les arenes 
electorals i, tot i que aqüestes s'influencien sens dubte les unes a les altres i mes 
com mes properes en el temps estiguin les eleccions, els votants han tingut com-
portaments clarament diferenciáis segons la institució a escollir. Aquelles ciutats 
del cinturó que constantment donen guanyadors electorals diferents en les elec
cions generáis, autonómiques i municipals son l'exemple mes ciar d'aquesta capa
citat deis ciutadans per distingir el que hi ha en joc a cada elecció. Fora de 
Catalunya, i fixant-nos en eleccions simultánies, trobem un altre exemple evident 
en les eleccions andaluses de 1986, on malgrat celebrar-se simultániament amb 
les eleccions generáis hi va haver un grau d'escissió del vot elevadíssim (Montero, 
1988). L'elecció general simultánia va fer anar a votar la gent, pero no la va fer 
votar el mateix partit: el PSOE va treure millor resultat en les eleccions generáis i 
IU-CA, ho va fer en les autonómiques. 

En conclusió, hi haurá casos on el respecte a la propia dinámica política i a la 
duració de la legislatura autonómica fará impossible o absolutament desaconsellable 
fer coincidir eleccions autonómiques i altres convocatóries. Pero quan els calendaris 
s'aproximen, aleshores es tracta d'un tema de voluntat política i de potenciáis inte-
ressos electorals. Els ciutadans i els partits son capados d'entendre i de desenvolu-
par respectivament dues campanyes amb dues temátiques i amb diferents candidats 
i problematiques en joc i 1'opció en aquest cas és qüestió de prioritats. Proposar que, 
en alguns casos, les eleccions siguin simultánies amb d'altres no implica menyspre-
ar-les, sino al contrari: es busquen tots els mecanismes possibles per tal que, en unes 
eleccions que es consideren molt importants, vagi a votar el máxim possible de gent 
precisament per aquest carácter fonamental de la convocatoria. 

Proposta 4* Sistema electoral 

DESCRIPCIÓ: El sistema electoral, en tant que mitjancer entre Pexpressió ciuta-
dana de preferéncies i la distribució de poder polític pot contribuir a fer mes 
engrescador o mes marginal el vot d'un chitada i, per tant, influir en la partici-
pació. A mes, el fet de no haver-hi un sistema electoral definitiu per escollir el 
Parlament de Catalunya constitueix una bona oportunitat per utilitzar aquesta pos-
sibilitat de millorar la relació entre ciutadans i institucions. 

En primer lloc, el sistema electoral podría afectar en negatiu si desincentiva la 
participado de determinats sectors. Hi ha poques evidencies que aixó succeeixi de 
forma generalitzada a Catalunya i no ha aparegut cap referencia al respecte en els 
grups de discussió.14 Pero, alhora, el sistema electoral constitueix una opció que 
podría contribuir a estimular la mobilització ciutadana per part deis partits. 

14. Sois tindria sentit pensar que aixó pot passar entre els simpatitzants deis partits minorita-
ris a les províncies menys poblades, on aquests teñen moltes escasses oportunitats d'obtenir repre-
sentació. Seria el cas, per exemple, de potenciáis votants d'IC-EV o del PP a Girona. 
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Aquí no es vol apostar per cap proposta concreta, pero la publicada fa uns 
anys per la Fundació Bofill (Bosch, 1995) podría teñir efectes positius en la par
ticipado. Inexistencia d'un doble tipus de districte, uns uninominals i un altre 
d'ámbit cátala, permet per un costat aproximar a l'elector i l'elegit, alhora que la 
proporcionalitat tendeix mes aviat a augmentar. A mes, els candidats ais districtes 
uninominals tindrien mes incentius per mobilitzar la seva potencial base social. 
Tot i que els efectes fossin probablement reduits, aquest sistema electoral podría 
contribuir a millorar la participado a curt termini, vía major mobilització des deis 
partits i, a mig termini, via millora de la relació entre representants i representáis. 

UTILITAT POTENCIAL: Ja que ja hem apuntat el potencial efecte del sistema elec
toral proposat per la Fundació Bofill, aquí discutirem de manera mes global Pim-
pacte d'aquest en la participado, per tal que pugui aplicar-se a altres opcions. 

El sistema electoral, en tant que mecanisme que tradueix els vots en escons 
i condiciona la relació entre els candidats i els electors, pot afectar la participado, 
pero la comprovació d'aquest efecte no és gens fácil. Una de les dificultáis rau en 
la complexitat de tot sistema electoral. La categorització deis sistemes electorals 
es converteix, normalment, en la categorització deis seus diversos elements (bási-
cament, fórmula electoral, magnitud de la circunscripció i modalitat de vot), i és 
presumible que els seus efectes sobre la participado no coincideixin ni en el sen-
tit ni en la intensitat. D'altra banda, el sistema electoral afecta també altres varia
bles, com el sistema de partits, que poden incidir al mateix temps en la participado, 
fent que una part deis seus efectes sobre la participado siguin indirectes. 

L'element del sistema electoral mes susceptible d'afectar la participado és el 
districte. Ais districtes uninominals o de magnitud reduída son menys els partits amb 
possibilitats d'aconseguir escó, i, per tant, els votants deis partits petits teñen menys 
incentius per votar (el nombre de vots «perduts» és potencialment major) i, de la 
mateixa manera, les formacions polítiques hi faran esfor^os de mobilització només 
si son competitius. S'entén, dones, que la participado será mes elevada com mes 
gran siguí el districte electoral. Aquesta relació ha estat comprovada empíricament 
a nivell comparat, i l'efecte té el sentit esperat quan es controlen altres variables 
sistémiques (Powell, 1986; Jackman, 1987; Jackman i Miller, 1995). Malgrat tot, la 
forga d'aquest factor sembla bastant moderada (Valles i Bosch, 1997). 

La fórmula electoral és un deis elements del sistema que es fa difícil deslli-
gar d'altres, com el tipus de districte. Les formules majoritáries, normalment asso-
ciades al districte uninominal, propicien l'abstenció (i el vot útil) deis teórics 
votants deis partits amb poques possibilitats d'obtenir representació parlamenta
ria. En canvi, les formules proporcionáis, associades a districtes plurinominals, 
produeixen una major participado, com Blais i Carty (1990) han demostrat empí
ricament. La diferencia de participado entre la mitjana deis paísos amb sistema 
proporcional i la deis pa'fsos amb altres sistemes s'estima en uns 10 punts. En con-
cret, s'atribueixen a la fórmula proporcional entre 6 (Blais i Carty) i 8 (Valles i 
Bosch) punts mes de participado. Diversos factors podrien explicar aquesta reía-



34 JOAN FONT 

ció: la proporcionalitat fa que augmenti el nombre de vots que es tradueixen en 
escons, hi ha menys vots «perduts», fent que l'elector percebi 1'eficácia del seu vot; 
els partits reben incentius per fer campanya arreu, fins i tot en árees on teñen una 
implantado discreta; finalment, i donat que el nombre de partits que obtenen 
representado és mes gran, també les alternatives son mes, i major la possibilitat 
de trobar una que ens satisfaci. En contra de la fórmula proporcional, comparada 
amb la majoritária, es pot dir que pot ser mes difícil d'entendre per part de Pe-
lectorat que evita que bona part deis vots tinguin un reflex en la formado del 
govern. Blais i Carty conclouen que la fórmula proporcional té uns efectes simbó-
lics, mes que «mecánics» sobre la participado. El fet de saber que el sistema és 
proporcional, independentment de si ho és mes o menys, propicia la participado 
deis electors. 

Anduiza (1997) ha volgut analitzar els efectes del sistema electoral sobre la 
participado utilitzant una variable alternativa, la barrera efectiva de Lijphart (1996), 
que es defineix com la mitjana entre la barrera de representado (proporció míni
ma de vots que necessita un partit per aconseguir representado en el pitjor deis 
casos) i la barrera d'exclusió (proporció mínima de vots que necessita un partit per 
aconseguir representado en el millor deis casos). Controlant altres variables sisté-
miques, una barrera efectiva elevada suposa al voltant de 5,5 punts mes d'absten-
ció. I/autora repeteix la interpretado ja apuntada: els sistemes on la difícultat d'ob-
tenir representado s'incrementa desincentiven el vot ais petits partits. 

Els efectes de les diferents modalitats de vot sobre la participado electoral no 
han estat contrastats empíricament, pero sí s'han formulat algunes hipótesis. Les 
modalitats que tradicionalment han anat lligades ais sistemes proporcionáis (vot a 
llista i vot categóric) semblarien afavorir la participado, mentre que les lligades 
ais sistemes majoritaris (vot personal i vot preferencial) semblen associades a 
nivells inferiors de participado. Per tant, el major grau d'intervenció del votant en 
Pelecció no portaría mes participado (Valles i Bosch, 1997). En una de les poques 
análisis de Pestil que coneixem, Anduiza (1997) compara els nivells de partici
pado obtinguts amb modalitats de vot que permeten alguna mena d'expressió de 
preferéncies per un o mes candidats en particular i amb modalitats en qué aixó 
no és possible. Així pretén esbrinar quin argument té mes pes en relació a la par
ticipado, Pexpressió de preferéncies o la simplicitat del vot. I troba que, contra-
dint el que comenten Valles i Bosch, els paisos on és possible el vot preferencial 
d'alguna mena teñen menys abstenció que els altres, al voltant de 6 punts menys. 
Uefecta que associa el tipus de vot, pero, és molt petit, i desapareix quan s'intro-
dueixen determinades variables de control. 

En resum, tot sembla apuntar que els elements mes propis deis sistemes pro
porcionáis generen menys abstenció que els deis sistemes majoritaris. Lijphart 
(1996) ens recorda, pero, que el benefici participatiu derivat deis sistemes pro
porcionáis no sembla funcionar tan bé en eleccions de segon ordre: no ha tingut 
efectes mobilitzadors en les eleccions al Parlament Europeu, ni en eleccions 
subestatals. 
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Finaiment, cal esmentar alguns factors que poden intervenir en la relació 
entre sistema electoral i participado. En aquest sentit, és important la forma en 
qué el sistema electoral condiciona els atributs del sistema de partits, produint 
efectes indirectes sobre la participado. Afecta el grau de fragmentado del sistema 
de partits i, en definitiva, l'oferta política. El multipartidisme, segons els treballs 
empírics realitzats, resulta perjudicial per a la participado, perqué limita Pefecti-
vitat de Pelector a l'hora d'influir en la formado del govern (Downs, 1957; 
Jackman, 1987; Jackman i Miller, 1995). Aixó contradiu la idea que una oferta par
tidista mes rica —mes fragmentada i mes polaritzada— fa que siguin mes les per
sones que es vegin estimulades a votar a causa de les majors possibilitats d'auto-
expressió política (Crepaz, 1990). 

D'altra banda, en sistemes multipartidistes la competitivitat d'una elecció pot 
comportar que cap partit obtingui la majoria necessária per governar en solitari i 
hagi de formar una coalició postelectoral (Powell, 1980). Un govern dividit pot 
produir que alguns electors tinguin la percepció que no es puguin implementar 
les propostes programátiques del seu partit a causa de les transaccions que es rea-
litzen entre els socis de coalició i que aixó desllueixi el sentit del seu vot. Aixó 
podría repercutir en les motivacions d'aquests electorats mes «puristes» que els faci 
no votar. 

Per tant, si bé tot apunta que els sistemes proporcionáis afavoreixen la par
ticipado, altres situacions que normalment van Uigades a aquests sistemes (multi
partidisme, governs febles) podrien estar treballant en el sentit invers, desincenti-
vant el vot. 

PROBLEMES: Els habituáis a 1'hora de pactar qualsevol sistema electoral, amb la 
dificultat que implica la necessitat d'assolir un ampli acord parlamentan, a la vega
da que no s'atempta contra els interessos electorals deis promotors de la llei. La 
no-existéncia d'un sistema definitiu a Catalunya és una bona prova d'aquesta 
complexitat 

Proposta 5: Facilitáis per votar 

DESCRIPCIÓ: ES traca de reduir els costos de la participado en les eleccions, 
ent el vot el mes fácil i accessible possible. Amb aquesta finalitat poden con

templarse dues mesures complementáries: alterar o ampliar el dia d'elecció, per 
tal de facilitar el máxim possible la compatibilitat de Pexercici del vot amb les res-
tants prioritats ciutadanes i facilitar el vot per correu. 

Generalment, s'ha considerat que el vot en diumenge, i no en dia laboral, 
afavoria que la gent anés a votar (Crewe, 1981; Franklin et al, 1995, 1996). La idea 
és que aquells electors que no poden anar a les urnes perqué el mateix dia tre-
ballen deixen de teñir aquest problema. En contra d'aquest argument es podría 
argumentar que, al mateix temps que es guanya amb la participado deis treba-
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Uadors motivats, es perd amb la deis que prefereixen dedicar la jornada a Poci 
(Blondel et al, 1996; Teixeira, 1992). Pero, de fet, el mateix es pot dir de tots 
aquells que van a votar en dia no festiu. Els pocs estudis que inclouen aquesta 
variable parlen a favor del vot en diumenge. Anduiza (1997), en una análisi de 
l'abstenció en Pámbit deis paisos de la Unió Europea, troba que la participació és 
lleugerament mes alta (un 0,67 %) quan les eleccions teñen Uoc en festiu. Segons 
Franklin, van der Eijk i Oppenhuis (1996), aquest factor hauria suposat un incre-
ment de 9 punts percentuals en les eleccions al Parlament Europeu de 1989. Des 
del 1986, a Espanya, a diferencia de paisos com Holanda, el Regne Unit o els 
Estats Units, i com succeeix a la major part de les democrácies europees, les elec
cions se celebren en diumenge. Abans d'aquesta data, si Pelecció es produia en 
dia laboral, la Uei marcava que els treballadors havien de disposar d'unes hores 
lliures per tal de poder exercir el seu dret. En aquest cas, el fet de votar en dia 
de feina facilitava la participació, i no a Pinrevés. El retorn al vot en laborable, 
amb la compensado de les quatre hores podría ser una proposta que incremen
tes la participació. 

Una alternativa a aquesta proposta és incrementar el temps que els col-legis 
electorals romanen oberts. Normalment, i és el nostre cas, només hi ha un dia per 
anar a votar. Indubtablement, es facilita el vot si en lloc d'un dia es pot anar en 
dos o mes, com succeeix a Noruega i com succeia a Italia. Aquesta situado faci
lita Pexercici del vot en diumenge i permet que les persones que prioritzen dedi
car el cap de setmana a Poci lluny del lloc de residencia tinguin Poportunitat de 
buscar un moment per acostar-se al col-legi electoral durant el dilluns. Per tant, 
des del punt de vista del calendari, comptem amb Palternativa del vot en labora
ble amb hores retribuides o amb Pampliació del sufragi en un segon dia. 

Les facilitats per votar en cas d'impossibilitat d'anar al col-legi el dia de les 
eleccions, o «vot en abséncia» (absentee voting) son potser Passignatura pendent 
de la normativa electoral espanyola, i un deis terrenys que, en general, permet 
mes innovado. A les democrácies occidentals trobem, básicament, tres modalitats 
de vot en abséncia: el vot per correu és el mes estés i conegut; el vot per ade-
lantat, present a Sui'ssa i ais paisos escandinaus, permet votar uns dies abans de 
les eleccions; i el vot mitjan^ant un apoderat que ha estat autoritzat per Pelector 
per votar en el seu lloc (proxy voting), versió que s'aplica a Bélgica, Franca, el 
Regne Unit i Suécia, entre d'altres, i que, en certa manera, és també possible a 
PEstat espanyol —en una combinado molt restrictiva de vot per apoderat i vot 
per correu. Pero potser mes important que la presencia o no d'aquestes modali
tats de vot son els límits que se n'imposen. Si les exigéncies per emetre un vot en 
abséncia son molt estrictes —si els costos son molt alts— hi haurá poca diferen
cia que si no existís el procediment. 

La normativa electoral vigent només contempla la possibilitat d'emetre el vot 
per correu (Llei Orgánica 5/1985, de 19 de juny, del Régim Electoral General, 
LOREG). L'elector ha de formular una sol-licitud a qualsevol oficina de correus, 
fins al desé dia anterior al de la votado. L'Oficina del Censo Electoral envia la 
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documentado pertinent al domicili indicat i l'elector, un cop l'hagi rebuda, l'ha 
d'enviar abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions. El proce-
diment és relativament senzill, pero podría ser-ho encara mes. Mentre que aquí, 
per exemple, és imprescindible que el sol-licitant espersonia Poficina de correus 
(en cas de no ser possible, un representant pot anar en nom seu, sota controls 
molt estrictes), a d'altres indrets la mateixa sol-licitud es pot enviar per correu 
(Kim, Petrocik i Enokson, 1975). 

Una altra limitado que imposa el nostre sistema de vot per correu no és tant 
real com nominal, pero és segur que els seus efectes son igualment importants. Es 
tracta del que podríem anomenar «esperit» de la norma, en tant que va dirigida ais 
«electors que prevegin que en la data de la votado no es trobaran a la localitat on 
els correspon exercir el seu dret de vot, o que no puguin personar-se» (art. 72). 
Posteriorment no s'introdueixen mesures per verificar aquests supósits i, per tant, 
es pot dir que, en la práctica, el procediment está obert a tots els electors sense 
excepcions. No obstant, molt diferent d'aixó és que la llei faci explícit que el dret 
de votar per correu és a Pabast de tots els electors, com és el cas de l'Estat de 
California, per exemple (Patterson i Caldeira, 1985). En el primer cas, es fa patent 
que la intenció del legislador era fer possible l'exercici d'un dret —el vot— en cir
cunstancies especiáis —malaltia, viatge, etc.—, mentre que, en el segon, a mes a 
mes es volia fer menys costos l'acte de votar, afavorint la participado del chitada. 

El percentatge de votants que fan servir aquest procediment és bastant reduít, 
entorn a un 1 % a Catalunya. Les dades de les darreres convocatóries de les elec
cions de cada ámbit, semblarien indicar que les proporcions de vot per correu son 
paral-leles a la jerarquizado participativa que fa l'electorat. És a dir, com mes par
ticipado hi ha a uns comicis, mes gran és la proporció de vot per correu: la gent 
que té dificultats per anar a votar en persona opta per deixar-ho correr, excepte 
quan Pelecció en qüestió es percep com a excepcionalment important. No obs
tant, els percentatges obtinguts no son prou grans com per treure conclusions 
definitives de les diferencies que es poden observar, i que, en qualsevol cas, son 
petites. El que sí sabem amb seguretat és que les xifres son gairebé ridícules quan 
es comparen amb les d'altres paisos. Ais Estats Units, per exemple, a les eleccions 
presidencials de l'any 1992, un 7 % deis vots van ser emesos per correu, i a mes 
de 10 estats aquesta proporció va superar el 10 %, que és la cota que s'assoleix a 
Suécia. I a California, precisament, el vot per correu va arribar al 22,1 % en les 
eleccions estatals de 1994 (Oliver, 1996). Fins a quin punt es pot dir que aqües
tes diferencies s'expliquen per diferents característiques deis electorats o bé per
qué teñen normatives mes o menys liberáis al respecte? Els estudis que sobre 
aquesta qüestió s'han portat a terme ais Estats Units confirmen el condicionament 
que suposen les restriccions imposades al vot per correu. Oliver (1996) mostra 
que els estats mes permisius teñen taxes de vot per correu mes altes —en uns 10 
punts— que els estats on no s'ha realitzat una liberalització en aquest terreny. I 
Patterson i Caldeira (1985) han constatat el fort augment que va seguir Taixeca-
ment de les restriccions a l'Estat de California, l'any 1978. 
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Pero mes important encara que la normativa del vot per correu és Tus que 
en fan els partits (Oliver, 1996; Patterson i Caldeira, 1985). Els seus estorbos mobi-
litzadors en aquest camp poden reduir considerablement els costos associats al 
procediment. Ais Estats Units, per exemple, en algunes eleccions, els partits 
envíen ais seus potenciáis votants les sollicituds de vot per correu ja omplertes i 
preparades per ser lliurades. Aquesta mena d'accions agiliten for^a els trámits i 
realitzen una molt estimable tasca informativa que, en definitiva, promouen el 
recurs al vot per correu. Cal suposar, no obstant, que els partits concentraran els 
seus esfor^os allá on el procediment estigui sotmés a menys restriccions, i que, 
per tant, la liberalització ha de ser el primer pas i condició necessária —pero no 
sufícient— per fomentar la seva practica. 

UTILITAT POTENCIAL: En quin grau pot afectar tot aixó la participació global en 
unes eleccions? Si bé s'ha dit que aquest factor no va associat a diferencies impor-
tants d'abstenció entre pa'fsos (Powell, 1980), predomina la tesi que la participació 
tendeíx a créixer amb la liberalització del vot per correu pero que, evidentment, 
aquest creixement és de magnitud reduida i, en tot cas, difícil de quantificar 
(Dittrich i Johansen, 1983; Kim, Petrocik i Enokson, 1975; Oliver, 1996; Patterson 
i Caldeira, 1985). Hem de tornar a insistir en la importancia que té la mobilitza-
ció paral-lela que duen a terme els partits polítics per tal que es produeixi l'efec-
te desitjat. 

S'ha parlat de la possibilitat que aquesta mena de mesures liberalitzadores 
tinguin un major impacte en determinats coMectius, afavorint així el vot ais par
tits que mes poden beneficiar-se de la seva mobilització. Pero sobre aquesta qües-
tió no sembla que hi hagi acord, i tant hi ha estudis que mantenen que és entre 
els individus amb menys recursos on mes es fan notar els efectes (Kim, Petrocik 
i Enokson, 1975; Wolfinger i Rosenstone, 1980) com n'hi ha que defensen la visió 
oposada (Anduiza, 1997; Oliver, 1996). Sigui quina sigui la direcció real d'aquest 
influx, és difícil —donat el seu moderat volum— que arribi a reflectir-se de forma 
significativa en els resultats d'una elecció, i, en cas de fer-ho, ho haurem d'atri-
buir sobretot ais esforgos realitzats peí partit que es tracti per treure'n profit 
(Oliver, 1996; Patterson i Caldeira, 1985). Els vots per correu han de ser vistos, 
per tant, com una parcella mes de la competencia política, tan lícita i potencial-
ment decisiva com qualsevol altra. 

No es pot pensar que aquesta mesura pogués teñir un impacte immens en 
termes de reducció de l'abstenció, pero l'experiéncia comparada fa pensar en un 
probable increment de la participació. Sens dubte es produiria un increment en 
l'ús del vot per correu, part del qual serien persones que abans haguessin optat 
per anar al collegi electoral, pero les restants correspondrien al perfil del ciutadá 
que desitja votar, sense viure el tema de manera apassionada, i que davant algu
na dificultat i els obstacles actuáis per exercir el vot per correu acaba deixant de 
votar. 
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PROBLEMES: Básicament son de dos tipus. El mes important és el risc que una 
überalització deis requisits per votar per correu dones lloc a mes oportunitats de 
frau, com els que es van produir aparentment fa uns anys a PEstat espanyol, que 
han provocat una reforma deis procediments en un sentit mes restrictiu. L'altre és 
el fet que aquest és un mecanisme de vot mes costos que si es fa en persona. Tot 
i no haver-hi estimacions concretes sobre aquest cost, no sembla que un creixe-
ment en el seu ús dones lloc a un excessiu increment pressupostari. 

Proposta 6: Campanyes instítucionals innovadores i sectorialitzades 

DESCRIPCIÓ: Des de l'any 1994 han desaparegut a Catalunya i a la major part 
de l'estat les campanyes institucionals adre^ades a incentivar el vot deis ciúta-
dans.15 Aquesta reforma sembla especialment sorprenent, en realitzar-se en un 
país amb taxes de participació no particularment elevades i quan no existeixen 
indicis ni de la manca de resultats d'aquestes campanyes, ni de la seva possible 
utilització partidista. A mes, aqüestes campanyes son la norma i no Pexcepció en 
el nostre entorn polític. També és cert que les demostracions de Pefecte d'aques-
tes campanyes no son abundants i que, en conseqüéncia, no fer-les serveix per 
estalviar uns esfor^os amb resultat incert.16 

En tot cas, les campanyes generalment realitzades a Catalunya i a l'Estat 
espanyol sobre aquest tema poden ser objecte de dues critiques. En primer lloc, 
el carácter molt tradicional i el to molt institucional deis seus continguts. La publi-
citat no pot ser mai avorrida, o corre el risc de passar desapercebuda i ser inútil. I 
les campanyes recents de la Direcció General de Tránsit han demostrat que Pe-
quació que equipara publicitat pública a publicitat avorrida no té perqué ser certa.17 

La segona crítica a aqüestes campanyes és que, violant una altra regla d'or de la 
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publicitat, no defineixen un públic objectiu. En nom de la neutralitat de Padminis-
tració, la campanya s'adrega a tothom, sense adonar-se que ni tothom la necessi-
ta, ni tothom alhora pot sentir-se motivat. De fet, el que l'avaluació sobre el ren-
diment d'aquestes campanyes efectuat peí Ministeri de Plnterior mostra amb mes 
claredat és que el que motiva els diferents grups amb els quals es treballa son dis
cursos for^a diversos. Sembla com si Pobjectiu de la major part de campanyes rea
litzades fins ara fos menys aconseguir realment mes participació, que no deixar ciar 
que Padministració ja havia complert amb la seva obligació d'incentivar el vot i per 
tant, contribuir a reforgar la seva imatge i la seva legitimitat. 

15. No sembla, pero, que aqüestes campanyes hagin quedat expressament prohibides a tot 
l'estat, ja que la Xunta de Galicia va seguir desenvolupant-les en les eleccions al parlament gallee de 
1997. 

16. Una de les escasses avaluacions que hem pogut localitzar, que apunten a l'eficácia mobi-
litzadora d'una d'aquestes campanyes és Electoral Comission Queensland (1993). 

17. També es pot posar l'exemple d'una campanya colombiana per estimular el vot on, per 
cridar l'atenció, comencaven amb l'insinuant eslogan «Sólo para mayores dé 18 años». 

r 
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Així, la proposta consistiría en recuperar les campanyes publiques d'incenti-
vació del vot, pero amb dues diferencies respecte al passat: el llan^ament de mis-
satges amb format mes espectacular i provocador i adre^ant-les especialment a 
aquells territoris i aquells públics que mes la necessiten. És a dir, no distribuint-
la de forma homogénia peí territori, sino distribuint el pressupost proporcional-
ment a la taxa d'abstenció de cada localitat i fent campanyes especifiques per a 
cada un deis públics que ho exigeixi (joves, immigrants). Donada la constatado 
que alguns sectors d'abstencionistes segueixen sense entendre per a qué serveix 
el govern autonómic, tampoc caldria descartar la possibilitat de realitzar algún 
tipus de campanya en període no electoral, explicant les funcions i la importan
cia d'aquest, pero buscant els mecanismes per evitar el risc d'utilització partidista 
d'aquestes campanyes. 

Si ambdues característiques (missatge provocador i sectorialitzat) fan que la 
proposta sigui de difícil aplicado directa per part de radministració, es poden 
buscar formules perqué aquesta delegui o contracti part de la feina en altres ins-
titucions. Per exemple, i Uigat a les propostes educatives que després presenta
ren! es podría deixar almenys part de la campanya en mans d'un concurs, que 
resoldria un tribunal independent, entre escoles de publicitat, d'art o de vídeo que 
presentarien les seves propostes i tindrien un premi en cas que es selecciones la 
seva. De la mateixa manera, podría encarregar-se una campanya adregada a com-
batre l'abstenció entre els col-lectius que mes la practiquen i deixar en mans d'ex-
perts independents la concreció de Ton i el com. 

UTILITAT POTENCIAL: Resulta sorprenent que aquest sigui un instrument de 
mobilització tant habitual i que, alhora, s'hagi comprovat tan excepcionalment 
quina és la seva incidencia. Existeixen poques evidencies solides, tant per afirmar 
que aqüestes campanyes serveixen com per fer el contrari.18 Les campanyes rea-
litzades fins a Pactualitat generaven molts dubtes respecte a la seva eficacia en 
alguns deis responsables del Ministeri de 1'Interior.19 Pero alhora sembla difícil 
d'acceptar que la major part deis paísos del món facin aqüestes campanyes i que 
no tinguin cap efecte. També la agencia nord-americana AID está fomentant la 
utilització d'aquestes campanyes en les noves democrácies (i en algunes no tant 
noves), a través de la International Foundation for Electoral Systems. Semblaría 
també sorprenent que en paísos amb tantes necessitats es prioritzin aqüestes cam
panyes si el seu resultat és tan dubtós. Finalment, tot i les obvies diferencies entre 
el ciutadá i el consumidor, semblaría estrany que la propensió del segon a seguir 
els dictats de la publicitat estigués en oberta contradicció amb la negativa del pri-

18. L'enquesta postelectoral del País Base corresponent a les eleccions autonómiques de 1990 
és una de les poques que inclou informació sobre el tema. El 57 % deis enquestats recorda haver vist, 
sentit o escoltat alguna informació governamental incitant a votar. Aquests van votar en un 74 % i els 
altres en un 72 %. Agraim a Rosa Borge i al Gabinete del Govern Base la cessió d'aquestes dades. 

19. Comunicació personal amb J.M. Astorkia, técnic del Ministeri de 1'Interior i expert en abs-
tenció electoral. 
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mer a prestar-li atenció. En definitiva, malgrat la manca d'evidéncies solides, 
creiem que unes campanyes substancialment diferents a les que s'han fet fins ara, 
adregades a sectors concrets i amb missatges mes innovadors i provocadors tin-
drien cert efecte en la participado. 

PROBLEMES: Hem citat ja els possibles problemes d'aquesta proposta. El primer 
és el seu cost. És difícil fer una estimado precisa de si els costos d'una campan-
ya plantejada tal com s'ha formulat aquí suposaria un cost major o menor al de 
les campanyes tradicionals. En tot cas, el cost d'aquestes era d'uns 80 milions mes 
que les campanyes informatives actuáis. És a dir, unes 40 pessetes per abstencio
nista. El segon problema son els dubtes sobre la seva eficacia. 80 milions poden 
no ser molts si serveixen, pero pot ser una barbaritat si es gasten per complir Pex-
pedient. Potser aquí la millor solució passaria per gastar algún milió mes en la pri
mera ocasió per avaluar-ne els resultáis, de manera que en el futur quedes ciar si 
aqüestes campanyes han de mantenir-se o abandonar-se per inútils. Finalment, el 
darrer risc potencial és el de la utilització partidista. Les propostes realitzades 
abans, a mes del control social, mediátic i parlamentan haurien de resultar sufi-
cients per procurar superar aquesta crítica, de la qual pot ser objecte gairebé qual-
sevol actuado institucional. 
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Proposta 7: Esforcos mobilitzadors des de la societat civil 

DESCRIPCIÓ: En Fapartat de mobilització hem revisat amb detall el ric ventall 
d'experiéncies en aquest sentit deis EUA i Fescassa tradició d'aquesta línia d'ac-
tuació a Catalunya. L'objectiu és similar a les campanyes anteriors: actuar en els 
abstencionistes mostrant-los que hi ha coses importants en joc. Pero mentre Pad-
ministració pública ha de ser neutral, els diferents sectors de la societat civil no 
teñen perqué ser-ho. 

De fet, aquest és el gran dilema a qué s'hauria d'enfrontar qualsevol iniciati
va en aquest terreny: l'opció per una estrategia de neutralitat exquisita que per-
metés comptar amb la complicitat de tothom o una estrategia pluralista de tractar 
de mobilitzar la propia base social a partir de les seves preocupacions i deixar 
que cada sector social i polític es preocupi de si mateix. El primer format troba 
els seus avantatges en la capacitat de construir una organització mes amplia i mes 
sólida i que podría cercar suport institucional i mediátic en totes direccions. La 
segona, condemna a ser globalment mes feble, pero permet trobar arguments mes 
atractíus (i evita costos de negociado entre organitzacions molt diverses) per 
mobilitzar una base social mes homogénia: la importancia global de cada vot és 
bastant mes difícil d'explicar que la necessitat de votar per aturar Pesquerra que 
pujara els impostos o els nacionalistes que ens volen obligar a parlar en cátala. 

El dilema afecta no sois raspéete estratégic (neutral o compromés) sino 
també a Porganitzatiu. Es pot pensar en una (o diverses) organitzacions dedicades 
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monográfícament a aquest tema, amb una activitat mes intensa entorn al període 
electoral i amb funcions mes educatives i de reflexió durant la resta del temps o 
en l'establiment de coalicions ad hoc entorn ais períodes electorals per part d'or-
ganitzacions ja existents que es dediquen a qualsevol altre tema, pero que 
decideixen unir-se, sigui per fer créixer globalment la participació, sigui per fer 
créixer uns la participació progressista, altres l'espanyolista, etc.20 

Respecte a les vies concretes d'actuació, l'apartat corresponent ha revisat les 
utilitzades ais EUA: educació, registre, contacte personal i mobilització el mateix 
dia de Felecció. Aqüestes organitzacions nord-americanes teñen una amplia i 
pedagógica documentado adregada a formar activistes, que no teñen problema 
en compartir. Pero si algunes de les estratégies nord-americanes no teñen cap 
sentit a Catalunya (registre), potser totes elles exigirien certa adaptado. En tot cas, 
la societat civil catalana té prou experiencia en «educar» la població i en mobilit-
zar-la (tot i que per altres vies de participació), com per construir les seves pró-
pies estratégies mobilitzadores. 

L'estructuració de tot aixó queda dones completament oberta. Pot haver-hi 
una o moltes organitzacions a Catalunya, pero també una petita campanya ádrela- * 
da a determinat sector a Osona, organitzada per tres grups histories locáis i un 
altre esforg diferent a Tortosa que pretengui fonamentalment mobilitzar els joves, 
a partir d'un conflicte que hagués aparegut a la localitat. 

UTIUTAT POTENCIAL: Óbviament, l'efectivitat d'aquesta alternativa dependria 
absolutament de l'amplitud, el ressó i reficácia organitzativa del moviment que 
impulses aquest procés. La manca d'experiéncia i d'avaluacions fan molt difícil 
preveure quin podría ser el grau d'impuls d'una experiencia d'aquest tipus i quin 
podría ser el seu éxit. L'efectivitat de les experiéncies d'altres paisos es troba avui 
encara en procés de debat, entre una visió molt triomfalista deis propis impulsors 
i una percepció mes escéptica d'experts externs, tot i existir certes evidencies de, 
com a mínim, alguns éxits parcials. En tot cas, com en el cas deis partits, sembla 
estrany pensar que si la utilitat d'aquestes iniciatives fos molt escassa es seguissin 
dedicant a les mateixes tants esfor^os económics i personáis. 

A mes, la importancia d'un procés d'aquest estil no rau solament en els seus 
efectes sino en el mateix procés. És a dir, únicament la constitució de les entitats 
i de les campanyes adregades a aquesta finalitat suposarien ja un aveng en si 
mateixes, en el procés de constitució d'una societat mes organitzada i democráti
ca, fíns i tot si els resultats globals de la seva actuado fossin limitats. 

Cal teñir present també que Péxit podría ser diferent segons el públie a qui 
aqüestes iniciatives decidissin adre^ar-se. Mentre una iniciativa d'aquestes podría 

20. En aquest sentit, el model deis EUA s'acosta mes al primer format, pero combina els dos. 
És a dir, hi ha diverses organitzacions dedicades a la mobilització política com activitat principal, pero 
durant el període electoral col-laboren amb altres entitats que la resta de Pany prioritzen altres pro-
blemátiques socials. 
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resultar de mes éxit amb els públics mes atents i mes intermitents en el seu vot 
(públic urbá, joves), resultaría democráticament molt saludable pero probable-
ment de menys éxit adregada a alguns deis nuclis de l'abstenció mes permanent 
(marginalitat extrema). 

PROBLEMES: ÉS difícil pensar que aquest procés pogués representar problemes 
per a ningú en si mateix. En tot cas la dificultat obvia se sitúa en la propia cons-
titució de l'organització impulsora del procés i a aconseguir un acord entorn a les 
grans opcions estratégiques a adoptar. L'opció per una estrategia no neutral des
pertaría probablement mes rebuig amb acusacions d'instrumentalització partidis
ta, tot i que alhora podría despertar mes interés mediátic en els mitjans mes afins 
a aquelles idees. D'altra banda, l'opció per una coordinadora ad hoc estalviaria 
l'esforg de construcció de Forganització, pero alhora generaría tensions constants 
i importants esforgos de negociació i coordinació. Molt probablement, algún 
desencadenant motivador ajudaria a superar aquests costos organitzatius iniciáis, 
sigui en forma d'elecció terriblement abstencionista que en justifiques la creació, 
o d'atemptat greu contra els interessos d'algun sector concret que portes a aquest 
a endegar la seva propia campanya, en la línia del que va suposar la campanya 
favorable a la censura de cangons en la creació de Rock The Vote. 

Proposta & Campanyes deis partits adregades ais públics abstencionistes 

DESCRIPCIÓ: Els partits polítics catalans fan un gran esforg per tal de captar el 
máxim nombre de votants en les eleccions autonómiques. D'acord amb les seves 
própies dades, tots ells gasten igual o mes diners en realitzar aquesta fundó en 
les eleccions autonómiques que no en les legislatives. Tot i que una part d'aquest 
esforg, mes o menys gran segons el partit i Pelecdó, s'adrega a mobilitzar els 
potenciáis abstencionistes, en general es fan pocs esforgos especialment adregats 
a arribar a aquests públics. El model de ciutadá a qui s'adrega el missatge electo
ral no és el del potencial abstencionista, i a aquests no els arriba la campanya, 
sigui peí mitjá en qué es transmet, peí format concret que pren o peí contingut 
de la mateixa. Igual que les entitats bancáries o els fabricants d'automóbils fan 
campanyes especialment adregades a sectors concrets de públic (joves, profes-
sionals, gent gran..) amb interessos i necessitats especifiques, podría resultar posi-
tiu que els partits fessin, particularment en el cas de les eleccions autonómiques, 
campanyes adregades especialment a aquells coHectius, d'entre el seu electorat 
potencial, amb major risc de quedar-se a casa. Aixó no ha de quedar-se en un 
objectiu abstráete de la campanya, ni en limitar-se a cridar a la participado, sino 
en articular una subeampanya específica adregada a aquests sectors. Com en qual-
sevol campanya, aixó implica una identificado clara del públic a qui vol adregar
se, localitzar la campanya allí on aquest públic es mou, dedicar-li una part del 
pressupost disponible i transmetre-la amb un format i amb un missatge que resul-
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ti particularment adient per a aquests sectors.21 Donada la composició i les acti-
tuds del collectiu abstencionista identifícades en la primera part d'aquest treball, 
almenys alguns deis partits i segons a qui s'adrecin haurien de fer aqüestes cam-
panyes en castellá. 

UTILITAT POTENCIAL: Tot i que les garanties d'éxit no poden ser absolutes, estem 
convenguts que aquest tipus de campanya tindria efecte. A Catalunya gairebé no 
hi ha experiéncies prévies que permetin comprovar-ho, pero les recerques fetes a 
ltres pa'fsos mostren que aqüestes donen resultat. A mes, els partits que ho apli-

quessin no sois estarien contribuint a incrementar la participació, sino que alhora 
estarien millorant el seu propi resultat electoral. De fet, algunes dades de Pen-
questa postelectoral de 1990 al País Base sí apunten a certa importancia de Tacció 
deis partits: el 96 % de la població recorda haver rebut publicitat per correu deis 
partits i aquests van votar en un 74 %, clarament superior al 65 % deis que no 
havien rebut res. En Taltre extrem del ventall, el 7 % de la població havia estat con
tactada per algún simpatitzant d'un partit que ranimava a anar a votar: aquests van 
anar a votar en un 78 %, mentre els no contactats van fer-ho en un 73 %. 

Óbviament no pretenem que durant les campanyes els partits deixin de ser 
maquináries maximitzadores de suport electoral, que es preocupin desinteressa-
dament per l'abstenció, sino que percebin amb mes claredat que tots ells teñen 
potenciáis votants que seis hi queden a casa en les eleccions autonómiques. I, 
sobretot, que com mostren les dades d'aquest i altres capítols l'abstenció no és de 
ningú mes que de qui se la treballa. És a dir, que un creixement de la participació 
no ha de beneficiar necessáriament a cap partit, sino a aquells que siguin mes 
capados de mobilitzar els seus abstencionistes. Les dades de molts estudis previs 
mostraven el potencial que l'abstenció diferencial suposa per partits com el PSC 
o IC-EV. Pero, alhora, deixava ciar que en contra del que sovint es pensa, en ter
mes absoluts, és CiU el segon partit que mes abstencionistes diferenciáis té. En 
fundó del vot en eleccions generáis, ERC sembla ser el partit que menys profit 
podría treure de mobilitzar abstencionistes autonómics, pero en canvi és un deis 
pocs partits que ha fet alguna campanya específica per atreure un deis grups que 
formen aquest collectiu, els joves. Amb el pes deis joves entre l'abstenció autonó
mica, donat el carácter intermitent de l'abstenció juvenil i el suport amb qué ERC 
compta entre aquest collectiu és difícil imaginar que una major participació juve
nil no els beneficies. 

21. ERC l'any 1992 i Joves amb Iniciativa l'any 1995 van fer alguna campanya en aquesta línia, 
ambdues adrecades ais joves abstencionistes. La primera utilitzava un cartell que mostrava un conjunt 
de joves identificables amb els moviments alternatius, intentant motivar a partir d'aquests discursos 
concrets (pacifisme, feminisme...). La segona consistía en un tripue que intentava captar Tatenció amb 
una misteriosa portada on sois deia -Aquest diumenge no vagis a la platja» i a Pinterior tractava de 
motivar amb arguments adrecats a joves progressistes. La intensitat i la difusió d'ambdues campanyes 
va quedar probablement, pero, molt lluny del que podia resultar necessari perqué tinguessin un 
impacte significatiu. 
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Aquest i altres estudis han mostrat ja que mes participació no vol dir sempre 
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el mateix en termes de beneficiaris electorals. L'any 1984 CiU és sens dubte la 
gran beneficiaría de la máxima participació autonómica registrada fins avui i l'any 
1995 el PP és almenys un deis partits que creix mercés a un creixement parti-
cipatiu. El potencial de votants que la majoria deis partits té en l'abstenció és pro-
bablement superior al que té entre els indecisos reals i, per tant, no sembla que 
dissenyar campanyes especifiques pensant en ells fos tan mala idea. 

Ja que els partits poden ser reticents a innovar en un terreny on s'hi juguen 
tant i on els recursos son escassos per a tot el que cal fer, es podría pensar en 
aplicar aquesta fórmula de manera limitada en alguns territoris envers les prope
res eleccions autonómiques, construint alhora algún mecanisme que permetés 
verificar-ne el seu potencial impacte. Si existissin indicis suficients per pensar que 
el resultat ha estat positiu, aquest podría aplicar-se de manera generalizada en les 
següents eleccions autonómiques. 

PROBLEMES: Aquesta fórmula no presenta greus inconveniente. El primer pro
blema que pot plantejar-se és el ja esmentat de la limitado de recursos humans i 
materials. Aquest seria greu si aqüestes campanyes no teñen cap resultat, pero 
desapareix si serveixen per mobilitzar i guanyar vots. Un possible problema addi-
cional podría aparéixer si el fet de dotar d'autonomia en format i missatge a 
aqüestes campanyes les fes inconnexes i fins i tot incoherente amb la campanya 
general del partit, pero aquest tema té una solució senzilla mantenint aqüestes 
operacions sota el control del coordinador general de la campanya. 

Proposta 9: Educado 

DESCRIPCIÓ: El foment de la participació electoral a través de l'educació cívica 
deis ciutadans és una altra de les propostes possibles per intentar augmentar el 
nivell participatiu en les eleccions autonómiques catalanes. Des de plantejaments 
behavioristes s'assenyala que el comportament polític deis individus és conse-
qüéncia d'un procés de socialització que s'inicia des de la infancia i en el qual 
intervenen com a prímers agents socialitzadors la familia i Pescóla. En aquest pro
cés els individus interioritzen una determinada visió del món, uns valors i unes 
actituds que contribuirán a determinar el seu comportament polític en Pedat adul
ta. Des d'aquesta perspectiva, l'educació cívica sobre valors democrátics i parti-
cipatius hauria de ser un complement important de l'educació que reben nens i 
nenes a fi de contribuir a la formado de ciutadans políticament actius i respon
sables. Es tractaria d'aconseguir a través de la transmissió de valors participatius i 
de coneixements sobre la vida i les institucions polítiques, no tan sois unes acti
tuds favorables deis ciutadans cap al sistema democrátic i la política en general, 
sino també una valoració positiva del fet de participar activament en la política. 
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En la majoria de les democrácies occidentals, i fins i tot en aquells paisos on 
la democracia es troba en vies de consolidació, l'educació cívica sobre valors 
democrátics i participatius té un lloc mes o menys important dintre de l'ensenya-
ment reglat. També existeixen molts projectes educatius promoguts per organis-
mes públics i privats que, al marge de l'ensenyament reglat pero en coMaboració 
amb ell, busquen ampliar els coneixements de nens i nenes sobre els temes polí-
tics i augmentar el seu sentit d'eficácia política a fi de promoure per al futur la 
seva participado cívica, política i electoral. Entre aquests projectes trobem el pro
grama educatiu dut a terme ais Estats Units a principis deis anys noranta conegut 
amb el nom de «Kids Voting». En el marc d'aquest programa, els estudiants apre-
nien els fonaments del procés democrátic, com esdevenir un votant informat i els 
mecanismes de registre i de votado. Les tasques escolars es complementaven a 
casa amb discussions amb els familiars sobre els temes de la campanya electoral i 
els mérits deis diferents candidats. El dia de les eleccions els nens i les nenes 
havien d'acompanyar els seus pares al collegi electoral on simulaven votar, entre 
els mateixos candidats que existeixen pels adults. Els resultats d'aquestes votacions 
simulades eren registráis i publicats en la premsa. Aquest programa ajudava els 
estudiants a implicar-se en la campanya electoral, a entendre els temes en discus-
sió i a conéixer els candidats i el funcionament del mecanisme del vot. De fet, 
aquest programa i altres similars22 s'inspiraven en rexperiéncia de Costa Rica, on 
reducació política democrática a les escoles i l'assisténcia i la votado deis nens en 
els collegis electorals és una práctica habitual. També Alemanya compta amb un 
ampli programa amb el qual els estudiants de secundaria aprenen els procediments 
del vot, el funcionament del sistema electoral i de les enquestes d'opinió i es fami-
liaritzen amb els programes i els perfils deis votants deis principáis partits. 

En el cas espanyol, la Llei Orgánica d'Ordenació General del Sistema Educatiu 
(LOGSE) va ser aprovada en 1990 i es troba encara en procés d'implantació. 
Aquesta llei dona una gran importancia a la transmissió educativa d'una serie de 
valors democrátics i entre ells la participado en la vida social i cultural. Aquesta 
transmissió no s'hauria de circumscriure únicament a l'ámbit d'una assignatura 
específica sino que hauria d'impregnar tot el procés educatiu. D'altra banda, la 
LOGSE dona una gran autonomía pedagógica a les Comunitats Autónomes i ais 
centres educatius. Aixó significa que son els propis centres educatius els que 
decideixen quins valors (a banda deis valors que ressalta la Constitució) han de 
ser objecte del projecte educatiu del centre. De moment el foment de la partici
pado electoral només compta amb experiéncies aillades com la de l'escola Isabel 
de Villena d'Esplugues de Llobregat. En aquest centre es va realitzar una activitat 
que consistía en la recreado, el mes fidedignament possible, d'unes eleccions 
generáis. Els objectius principáis d'aquesta experiencia eren, d'una banda, fomen
tar el sentit actiu de la participado electoral com un primer pas per a un com-
promís permanent amb els drets i els deures polítics, i d'altra banda, familiaritzar 

22. També ais EUA, el projecte VOTE de l'estat de Texas tenia una funció educativa similar. 
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els alumnes amb les característiques básiques del sistema polític espanyol i amb 
les alternatives polítiques que concorren a les eleccions. Inexperiencia de Pescóla 
Isabel de Villena va donar resultats molt positius i podría ser fácilment exportable 
a altres centres educatius com a exemple d'activitat escolar destinada a la pro-
moció deis valors participatius. 

En tot cas, Péxit d'aquestes experiéncies (com de tot el procés d'aprenentat-
ge) es basa en la congruencia entre el que s'aprén en aqüestes activitats i el con-
junt de l'entorn de Palumne. La introdúcelo de valors democratics i participatius 
en les famílies queda fora de Pámbit d'aquesta proposta, pero el que aquesta si 
exigiría seria el funcionament i la promoció d'aquests valors en la practica quoti-
diana de les escoles, objectiu que també pretén la LOGSE, pero que sembla lluny 
de ser una realitat avui. La realització de debats públics a nivell de centre, la difu-
sió d'una imatge positiva del compromís cívic de qualsevol mena, el reforgament 
de les practiques democrátiques en el funcionament de la propia escola i les visi
tes de polítics i membres d'entitats ciutadanes amb els quals pogués establir-se un 
diáleg podrien ser complements adients per a la formado en l'aula.23 

UTILITAT POTENCIAL: Sens dubte si aquests programes teñen algún efecte en la 
participació, aquest ha de ser a mig termini. La relació entre educació i partici
pació presenta una clara paradoxa: a nivell individual está molt clarament esta-
blert que les persones amb mes educació participen mes, pero a nivell agregat, ni 
es constata mes participació en els pafsos mes educats, ni s'observa que la parti
cipació creixi a mesura que es generalitza l'educació en el país (Benavot, 1996). 

El problema amb qué s'han d'enfrontar totes aqüestes iniciatives adre^ades a 
promoure la participació electoral a través de l'educació es troba en el fet que és 
molt difícil establir una relació directa entre una acció educativa adregada a Pin-
crement de la participació i un augment en rafluéncia a les urnes. Es pot apreciar 
que alguns d'aquests programes d'educació cívica teñen una forta influencia en la 
formado de les actituds polítiques deis individus en general, pero no se sap fins 
a quin punt els influirán a l'hora d'anar a votar o no en el context d'una elecció 
determinada. 

PROBLEMES: El recent éxit editorial i teatral El Florido Pensil retrata l'educació 
d'una Espanya autoritaria, en la qual l'educació política jugava un rol molt ciar. El 
record per moltes generacions d'aquella Formación del Espíritu Nacional pot crear 
reticéncies respecte a tot el que siguin propostes d'educació política. De moment, 
l'experiéncia de Passignatura de Constitució en el batxillerat no sembla haver 
comportat grans éxits, sigui per manca d'adequada formado deis docents, de 
pressupost, de considerar Passignatura com a «mana», etc. Aquesta experiencia 

23. Alhora, caldria evitar que algunes entitats que viuen básicament del pressupost públie facin 
servir la seva publicitat (localitzada a mes, en una escola) per contribuir a malbaratar la imatge del 
conjunt deis polítics, com feia recentment Creu Roja. 

« 
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assenyala probablement els dos problemes que poden limitar l'extensió d'aques
ta experiencia en un format amb garanties d'éxit: un pressupost suficient per pre
parar materials, organitzar activitats i contractar o reciclar professorat i un neces-
sari canvi d'actituds per part d'alguns sectors del professorat per actuar en 
consonancia amb aquest esperit democrátic i participatiu. En tot cas, aquesta 
voluntat de canviar actituds pot ser bastant difícil de trobar en Tactual clima d'im-
plantació de la LOGSE sense recursos, que está generant una creixent manca de 
motivació entre el professorat. 

Proposta 10: Debuts, mediátics i electrónics 

DESCRIPCIÓ: Una perspectiva habitual des de la ciencia política considera les 
campanyes eleaorals com períodes, la principal funció sistémica deis quals és la 
de reduir els costos de la informado. És a dir, el ciutadá comú segueix habitual-
ment de lluny la informado política i, en aquells casos on es necessita mes infor
mado per decidir el vot, la campanya electoral es converteix en un període pri-
vilegiat on és molt senzill trobar informado disponible sobre les propostes deis 
partits, els temes en joc, etc. Per aixó, robjectiu d'aquesta proposta és reforjar 
aquesta funció informativa de les campanyes, per tal de combatre la percepció 
d'alguns abstencionistes que els faltava informado entorn ais candidats, les pro
postes i les funcions de la Generalitat. 

Es tractaria d'utilitzar els mitjans de comunicado (nous i tradicionals) per tal 
d'incrementar la quantitat i la qualitat de l'informació disponible per votar a les 
autonómiques. Concretament, creiem que podrien fer-se tres propostes: 

• Realització deis tradicionals debats televisáis, tan poc habituáis d'altra 
banda en política catalana i espanyola. Seria fonamental realitzar-ne un entre els 
presidenciables deis principáis partits i es podría pensar en un de complementá
is amb els caps de llista de les restants circumscripcions, amb desconnexió per a 
cada una d'elles. 

• Retransmetre també per televisió una «Deliberative Opinión Poli» (enques-
ta deliberativa; Fishkin, 1995). Aquesta consisteix en un debat on es produeix la 
interacció entre una mostra representativa de la població seleccionada a l'atzar i 
els principáis candidats. Els resultats d'aquesta, en forma d'enquesta ais ciutadans 
que hi van participar en directe es difondrien també com a indicador del que 
pensa una mostra de ciutadans degudament informats sobre les principáis plata-
formes polítiques. En algún cas, aixó s'ha complementat amb la realització d'una 
enquesta entre les persones que han contemplat el procés per televisió. 

• Realització d'un fórum electrónic de debat entre ciutadans i candidats 
entorn ais principáis temes de campanya. Aquest hauria d'estar moderat per algu
na entitat independent i podría prendre diferents formats. Per exemple, els ciuta
dans participants comptarien des d'un principi amb uns programes editats deis 
partits, que podrien estudiar i debatre entre ells. Després formularien preguntes 
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ais representants deis partits, que en un dia i hora concret es comprometrien a 
respondre'n també algunes de forma interactiva. 

Cada una d'aquestes iniciatives compta amb un públic diferent, en amplitud i 
composició. En tot cas, resulten interessants per diferents raons. En primer lloc, 
donat el carácter heterogeni de rabstenció que hem constatat, permetrien arribar 
a públics diferents. Per exemple, Tinterés deis joves per internetpodría afavorir la 
connexió entre els partits i un sector particularment abstencionista. A mes, si unes 
permeten arribar a un públic mes massiu, altres permeten arribar a potenciáis líders 
d'opinió que permetran difondre els continguts i la noticia en el seu entorn. 

UTIIITAT POTENCIAL: Tot i que les 3 propostes tinguin un carácter informatiu, 
aquest presenta matisos diferents segons el cas. El debat televisat, amb l'atenció 
mediática que desperta i les valoracions posteriors que genera incrementa princi-
palment la visibilitat de Felecció. Per contra, el fórum electrónic és fonamental-
ment un instrument per millorar la qualitat de la informado. Finalment, l'enques-
ta deliberativa permet combinar ambdues funcions. Aqüestes dues darreres 
propostes teñen l'interés afegit de ser novetats en el nostre entorn, amb l'atenció 
mediática suplementaria que aixó comporta. D'altra banda, el seu carácter inno
vador suposa que no es disposa encara d'estimacions sobre el potencial impacte 
mobilitzador que puguin teñir. 

Sí existeixen, en canvi, algunes dades referents ais debats de 1993. Segons 
una enquesta postelectoral,24 Pabstenció va ser del 16 % entre els qui no van veure 
cap deis debats González-Aznar i de 111 % entre el 75 % de la població que en 
va veure algún. Les dades son encara molt mes rotundes peí que fia a altres pro
grames de contingut similar: entre els que van veure debats entre altres candidats 
(el 16 % de la població) sois el 4 % va abstenir-se, xifra que arriba al 5 % entre 
els que van veure altres programes de política a televisió (24 % de la gent). 
Óbviament, el problema está en si aquesta gent va votar mes perqué va veure el 
debat o si va veurel perqué estava mes interessada i fou aquest mateix interés el 
que els porta a votar. Per tal de comprovar aquesta hipótesi hem controlat l'efec-
te del debat peí grau d'interés per la política i els resultáis confirmen la importan
cia deis efectes participatius deis debats: entre els molt, els bastant i els poc inte-
ressats, sempre hi hagué mes participado entre els que van veure el debat que 
entre aquells que no ho van fer (taula 3). 

24. Veure nota 11. 

I 
l 
i 
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Taula 3 
Abstenció en les elecctons de 1993 i visió d'algún debat Gonzalez-Aznar, 

per nivells d'interes per la política (% d'abstenció) 

Va veure el debat 
No va veure el debat 

Molt 

0 
34 

Bastant 

7 
11 

Poc 

8 
12 

Gens 

19 
21 

PROBLEMES: NO és molt previsible que cap d'aquestes propostes generi un 
rebuig contundent i explícit de ningú, pero alhora és evident que cada una d'e-
lles enfrontará un conjunt de problemes ciars. Els debats televisius precisen de Ta-
cord entre partits que, com rexperiéncia demostra, no resulta gens fácil d'assolir. 
A mes, aquests precisen trobar Pequilibri entre la igualtat d'oportunitats entre les 
forces polítiques parlamentáries i Finteiés mediátic que prefereix Patracció deis 
cara-a-cara entre els dos candidats principáis. 

El principal problema de Fenquesta deliberativa televisada és el seu cost, tot 
i que a nivell cátala aquest no és excessiu. Una execució correcta exigeix en pri
mer lloc compensar els participants i en segon lloc pagar el seu despla^ament. A 
mes d'altres entitats, que poguessin estar interessades en fomentar-lo com a mesu
ra d'innovació democrática (i/o de publicitat), la propia cadena de televisió que 
ho retransmetés podría fer-se carree de bona part de les despeses, especialment 
considerant Pexpectació que podría crear la utilització per primer cop d'aquest 
procediment. Óbviament, aquest métode exigeix també la disposició deis partits 
a coMaborar-hi. 

El fórum electrónic precisa de tres necessitats básiques: algú que el financií, 
una entitat amb un mínim d'experiéncia i que resulti acceptable com a organiza
dora neutral i l'acceptació deis partits a participar-hi. 

Proposta 11: Connectar la política catalana amb les preocupacions 
deis ciutadans 

DESCRIPCIÓ: En la proposta anterior parlávem de Pespai privilegiat de comu
nicado entre ciutadans i partits que son les campanyes electorals. Pero tots els 
estudis sobre campanyes han mostrat alhora que aqüestes tampoc son omnipo-
deroses. Els ciutadans, fins i tot els que menys atentament segueixen la vida polí
tica, han anat construint les seves imatges básiques de la política i els seus prin
cipáis actors i aqüestes no poden canviar-se fácilment en una campanya. De fet, 
el problema principal rau en el que anomenem procés d'atenció i retenció selec
tiva: aquells sectors que perceben que les seves necessitats no están ben recolli-
des per Poferta política existent ni tan sois dediquen atenció a la campanya, per 
la qual cosa difícilment podran escoltar els missatges deis partits. 
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Les afirmacions que fan els membres deis grups de discusió sobre els partits 
polítics catalans poden ser o no certes, pero una idea clássica de Feconomia de 
mercat diu que el client sempre té rao. En política aixó ho podem traduir perqué 
no n'hi ha prou amb fer-ho bé, sino que cal que la gent se n'adoni. Amb o sense 
rao, una part de la ciutadania de Catalunya és mes crítica amb Factuació deis par
tits polítics en l'arena política catalana del que ho és amb els partits en general. 
Aquesta és una crítica genérica, pero especialment intensa, peí que fa ais partits 
d'esquerres i ais partits d'oposició, per la qual cosa el PSC i (en menor mesura) 
IC es converteixen en els seus principáis destinataris. La crítica inclou tres aspec-
tes: manca d'oposició i de diferenciado suficients, manca de lideratges prou com-
petitius i desconnexió entre Fagenda política deis partits i la de la ciutadania. 

Aqüestes critiques tan amplíes no permeten formular propostes massa con
cretes, pero alhora creiem que precisaven ser recollides en aqüestes propostes en 
forma d'una recomanació general a aquest(s) partit(s): una part de la ciutadania 
que els dona suport en altres eleccions o que els ha donat suport en el passat els 
demana un canvi d'actitud en política catalana: Principalment, mes voluntat de 
mostrar que a Catalunya hi ha alternatives i hi ha política, que Foposició no vol 
el mateix que el govern i que té voluntat de guanyar i de substituir-lo per cons
truir una realitat diferent. 

En bona mesura és probablement un problema de comunicació. És molt pro
bable que a Foposició li interessi mes la situado de Fatur que el fet que sigui la 
Guardia Civil o els Mossos d'Esquadra qui s'encarregui de controlar el tránsit. Pero 
la percepció d'una part de la ciutadania és que tots els partits es preocupen mes 
per Fidioma de les multes que per arreglar els problemes circulatoris. Com déiem 
a les conclusions de la primera part resoldre aquest problema no és gens senzill 
dones troba la seva arrel en un conjunt de situacions on ciutadans, partits i mit-
jans teñen la seva part de responsabilitat, constituint un cercle vicios difícil de 
trencar. En tot cas, els partits teñen una major responsabilitat política que els altres 
actors i poden ser els principáis beneficiaris de transformar aquesta situado, per 
la qual cosa semblaría lógic que es plantegessin les seves vies de comunicació i 
de treball amb aquests sectors socials. 

UTILITAT POTENCIAL: El carácter mes genéric de la proposta fa difícil avaluar 
Fimpacte participatiu que aquesta podría teñir. A mes, les imatges de la política i 
de les institucions no canvien fácilment, per la qual cosa qualsevol transformado 
de les percepcions es produiria a mig o llarg termini. En tot cas, el sentit comú i 
Fexperiéncia comparada si fan pensar que aquesta redefinició de Fagenda i Festil 
de treball deis partits podría donar lloc a una major implicado ciutadana amb la 
política autonómica i, com a resultat probable, una tendencia al creixement de la 
participado en les eleccions autonómiques. 

PROBLEMES: NO crea problemes concrets, mes enllá d'exigir un canvi d'actituds 
i de prioritats entre els polítics i els mitjans de comunicació catalans, amb tot el 

L 
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que implica de resisténcies tradicionals al canvi. Depenent de com es concreti la 
proposta en acció, pot provocar critiques d'altres partits o debat i contestado 
interna en els partits mes afectats. 
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Josep Ma. Valles: Comencem aquesta sessió amb el format que la Fundació 
Jaume Bofill ha dissenyat, una trobada per discutir algún assumpte relatiu al per-
feccionament de la democracia i amb la idea que un grup redu'ft de persones 
comparteixin la discussió d'un treball previ que presenten uns ponents sobre 
Perfeccionament de la democracia. S'han celebrat fins ara tres seminaris: un sobre 
Finangament deis partits polítics, un altre sobre Educado i valors democrátics i 
aquest tercer sobre Causes d'abstenció i propostes de mobilització electoral. 

Son dos assumptes que no son fácils de destriar: havíem pensat a dedicar 
aquesta primera part a les causes de Pabstenció, a raspéete del diagnóstic, i dei-
xar per a la segona ronda el que fa referencia a la part positiva o suggeriments 
per poder mobilitzar Pelectorat. 

Joan Font: Aquesta és una recerca que comenta fa un any i mig a iniciativa 
de la Fundació Jaume Bofill. No va costar gaire de convencer-nos: els membres 
de Pequip hi estávem molt interessats. La idea que hi havia darrere del projecte 
era, no sois fer una recerca académica del perqué es produeix l'abstenció a les 
eleccions autonómiques, sino la idea de fer propostes per combatre dita absten-
ció. Com sabeu, jo feia temps que em dedicava a aquests temes, pero quan vaig 
comentar a pensar de qué servia tot el que jo sabia fins aquell moment, em vaig 
trobar que ben poques coses. La majoria de les conclusions de la meva tesi doc
toral a Phora de fer propostes per reduir l'abstenció eren poc útils, i la resta de la 
literatura bastant del mateix. Aquest era el repte del treball, alió que el feia mes 
suggeridor. 

A partir d'aquí vam constituir Pequip de recerca, en Jesús Contreras i jo. Va 
col-laborar-hi la Maríona Farré, una becária d'investigació, durant els primers 
mesos. Després, durant l'últim any, el seu lloc l'ha ocupat en Guillem Rico, que 
encara que formalment era el becari del projecte, la seva contribució intellectual 
ha estat tan important que l'hem considerat un membre mes de l'equip de treball. 

Centrant-nos en Pestudi sobre mesures per reduir Pabstenció, várem 
comentar fent una revisió de les experiéncies comparades. D'entrada,els partits 
teñen una certa possibilitat d'incidir en aquest tema en la mesura que gasten mes 
díners i fan mes esfor^os. Sembla que Pacció deis partits aconsegueix, quan s'ho 
proposen, de reduir Pabstenció. L'altre gran actor a analitzar era Padministració. 
L'administració en molts paisos fa esforgos, fa campanyes per intentar motivar la 
gent. Aquí la veritat és que la conclusió era una mica paradoxal; d'una banda, 
penses que si la majoria deis paisos continúen fent esforgos ha de ser perqué ser-
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veixi d'alguna cosa. D'altra banda, pero, no disposem de dades sobre els resultats 
d'aquestes accions. A nosaltres ens ha resultat gairebé impossible de trobar 

avaluacions de si aixó és realment efica£. L'única que hem trobat és una regió 
d'Austrália: buscant en institucions que es dediquen a compilar coses d'aquestes, 
posaven una cara estranya quan els demanaves resultats concrets. 

En diversos llocs també hi ha esfor^os considerables des de la societat civil 
per fer que la gent vagi a votar. Aquí sí que les experiéncies son aclaparadora-
ment nord-americanes, encara que també n'hi ha alguna a Franca i al Regne Unit. 

És evident que a Catalunya no es fa tot el que es podría fer. No s'esgoten 
totes les possibilitats mobilitzadores deis actors coMectius. Els partits hi fan ben 
poc. Prácticament, cap partit, amb algunes excepcions molt concretes, no ha fet 
cap campanya adre^ada a intentar mobilitzar els abstencionistes. Sovint el que es 
fa son campanyes per reforjar les previsions o els votants potenciáis i s'oblida una 
mica de lluitar per convencer els abstencionistes. Des del punt de vista institu
cional, fins al 1992 es feien campanyes per incentivar la participado. Des del 1992 
no se'n fan. Es produí un canvi legislatiu estatal, que fa mes difícil fer campanyes 
d'incentivació del vot. Sembla que no ho impedeix del tot, perqué a Galicia la 
continúen fent. Sembla estrany que existint aqüestes campanyes a la major part 
de pa'isos, aquí s'hagi decidit suprimir-Íes, sobretot havent-hi aquest problema 
particular d'abstenció diferencial. Analitzant alguna de les campanyes anteriors, hi 
ha petites coses que sembla que reprodueixin els problemes amb els partits: fer 
una campanya adrecada a tothom dilueix l'eficácia de la campanya. Hi ha gent a 
qui no cal dir que es recordi de votar perqué ja hi anirá. En canvi, no es fa una 
campanya adrecada a aquella gent que mes la necessita, sobretot les dones i els 
joves. 

Podríem també parlar del paper deis mitjans de comunicado i de la seva 
poca atenció a la política catalana en particular. Pero, possiblement és mes inte-
ressant obrir el debat i aqüestes i altres qüestions ja sortiran. 

Josep Ma. Valles: Podríem fer una primera ronda d'intervencions. 

Salvador Cardús: Miraré de ser sintétic per raons d'economia de temps. Si 
no em sé explicar, ja m'ho direu. Volia fer un parell d'observacions i un parell de 
preguntes. 

La primera observado és que, si ho he entes bé, es tracta d'explicar un abs-
tencionisme diferencial. Pero, diu que podríem valorar o quantificar un 13 %, del 
qual —segons la vostra explicado— un 50 % s'explicaria per raons previsibles i 
un 50 % no. Per tant, anem a buscar l'explicació o la comprensió del comporta-
ment d'un 6 % del cens electoral. 

És molt poca gent per atribuir-li causes molt general; aquesta seria la prime
ra observado. És a dir, un deis problemes que tenim en sociología és que moltes 
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vegades, per explicar petits moviments o petites diferencies, apliquem grans varia
bles que afecten el 100 % de la població, o una part molt gran. Aixó fa grinyolar 
una mica les explicacions. Variables que afecten una mica, no dic el 100 %, pero 
sí el 50 % de la població, perqué només afectarien -només explicarien- el com-
portament d'un 6 %. Aquesta és la meva observado. 

És veritat que pot ser interessant Pexplicació de Fabstencionisme diferencial; 
gairebé em semblaría mes interessant poder explicar, no l'element diferencial, 
sino el similar. Per qué a les municipals i a les autonómiques hi ha prácticament 
la mateixa abstenció? Aixó sí que em sembla curios. Mentre explicar que en les 
legislatives hi ha mes participado que a les autonómiques —parlem d'un 13 % de 
diferencia—, no és molt, pero té sentit de voler-ho explicar. Ara, que a les muni
cipals i a les autonómiques hi hagi índexs d'abstenció molt alts i molt semblants, 
jo amb les vostres xifres m'ho he mirat i, per exemple, a les municipals del 1991 
l'abstenció és del 42 °/o i a les autonómiques del 1992 és del 45 %; a mes a mes, 
teñen un comportament molt parallel, essent com son de naturalesa molt dife-
rent. És a dir que a les autonómiques sí que hi ha tots aquests factors de catala-
nitat i de llengua que a les municipals no necessáriament hi son. Per qué, en canvi, 
Pabstenció és tan paral-lela, tan semblant i tan gran? Perqué aquí sí que hem d'ex-
plicar que és una similitud d'un 40 %. no una diferencia d'un 6 %: la similitud de 
comportaments d'un 40 % deis ciutadans, que fan el mateix en un cas i en un altre. 
A les de 1995, que va baixar una mica Pabstenció, eren del 35 o 36 %. Tornen a 
ser molt semblants. Alguns deis factors que vosaltres feu servir per explicar les 
diferencies entre les legislatives i les autonómiques, no servirien per explicar les 
diferencies entre les legislatives i les municipals i, en canvi, la diferencia és la 
mateixa. Aquesta seria la primera observado. 

La segona. Pensar que aquest 6 %, 7 %, aquest 13 % d'abstenció diferencial 
és capac de racionalitzar la seva conducta, a mi aixó sí que em costa. No puc 
entendre que si els qui votem, que no sabem moltes vegades per qué votem alió 
que votem —si no tinc una explicado clara, perqué he fet el disbarat de votar no 
sé qui que després m'ha decebut— puguem pensar que aquest 13 % d'absten-
cionistes sápiguen per qué no van a votar i que en un grup de discussió hagin de 
ser capacos de racionalitzar el perqué ho fan. I que aquesta racionalització tingui 
alguna cosa a veure amb el perqué realment no van a votar. En aquest punt és 
on em grinyola tot resquema; és on tinc les dificultáis mes grans. 

Perqué, si agaféssiu aquests grups, en llopc d'haver-los preguntat per qué no 
van a votar a les autonómiques, sino que els haguéssiu preguntat per qué no van 
a votar a les municipals, potser us haurien fet un altre discurs completament dife-
rent. No sé si en Pentrevista ho vau preveure aixó, pero alguna cosa passaria. 

Les dues preguntes que vull fer son menors. Una és: parleu de la importan
cia del fenomen metropolita en Pabstenció? Llavors, automaticament, associem el 
fenomen metropolita amb immigració. Aquí tinc un escrúpol ideológic, polític, o 
de correcció política, d'alló que és políticament corréete. Cree que d'immigrants, 
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ja ni n'hauríem de parlar. No sé si encara es pot dir a algú que és immigrant. Pero, 
no sé fins a quin punt heu pogut mesurar si alió que és la variable determinant 
en aquest comportament diferencial en Tarea metropolitana és la variable immi
grant, o és, per exemple, la variable edat, on el pes deis joves a Tarea metropoli
tana fará que aquesta zona sigui mes abstencionista que les zones de Tinterior. O 
bé els no creients. Si la variable no creient resulta que és significativa en Tabs-
tenció, és possible que de no creients n'hi hagi mes a Tarea metropolitana que no 
pas a Vic o a Girona. A Girona no sé com van de fe, pero a Vic segur que deuen 
anar una mica mes sólids. 

I Taltra pregunta és si váreu preguntar ais entrefvistats quina informado polí
tica rebien i a través d'on la rebien: quins cañáis de TV o quins diaris llegien. 
Perqué si no llegien diaris i Túnic que veien és Tele-5 o Antena3, com vosaltres 
molt bé heu dit, de les eleccions autonómiques se'n parla poc. Només es parla 
d'en Pujol i encara per assenyalar les qüestions estrictament, diríem, nacionals. 

Francisco Llera: En la perspectiva probablemente similar y además en el 
mismo período de abstención del País Vasco respecto a la media española, tanto 
legislativas como autonómicas. No es un fenómeno solamente autonómico o 
municipal —foral para nosotros— que se haya incrementado. Hemos pasado de 
una media de 3 puntos. Al principio, en los primeros años de la transición, era 
otra cosa distinta, éramos más participativos. A partir de les años ochenta, hemos 
ido incrementando el diferencial de abstención y a partir de los años noventa, lo 
hemos incluso duplicado. Estamos en este momento en un diferencial, en elec
ciones comparativas o comparables con respecto a España, entre 6 y 7 puntos. 

Cualquier tipo de elección: las legislativas, particularmente, con respecto a 
España y con respecto a la media de las Comunidades Autónomas, exceptuada 
Cataluña, elecciones autonómicas en las que tenemos un comportamiento relati
vamente similar aunque un poco errático. Primera concentración. Segunda con
centración para nosotros. El fenómeno no es sólo autonómico, porque la partici
pación en elecciones locales forales, no se puede olvidar que las elecciones 
provinciales tienen elecciones directas también. Hay cuatro Parlamentos, no hay 
uno. Prácticamente, calcan el comportamiento de las elecciones autonómicas. Es 
decir, que no sería un fenómeno exclusivamente autonómico. Es un fenómeno, 
digamos, territorial, genéricamente hablando. Y habría menos razones, aparente
mente, de tipo ideológico político o de tipo nacionalista: nativos y emigrantes 
identificados en principio, que explicase definitivamente esa cuestión. 

Además, no solamente esto, la serie temporal ya nos indica que hay incluso 
ciclos: ciclos de participación y de privatización, de ida y vuelta. Por ejemplo, hay 
un ciclo en la mitad de los ochenta, donde a diferencia del primer ciclo y del ter
cer ciclo, el de los setenta, primeros ochenta, y los noventa, en donde la partici
pación local y autonómica es superior incluso o se equipara perfectamente a la 
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general, a la legislativa. Es decir, que no habría segundo orden. Ya no hay pri
mero y segundo orden, había otra razón distinta. 

Dicho esto, algunos comentarios. Primero, creo que es tremendamente difí
cil cuantificar con los elementos cuantitativos que tenemos a disposición; no los 
que podamos utilizar, porque es muy difícil hacer una encuesta sólo abstencio
nista, entre otras cuestiones porque una parte importante de los que rechazan las 
encuestas son abstencionistas; porque población periférica, más que inmigrantes 
son periféricos. Utilizando el esquema centro periferia, el esquema sociológico es 
periferia y ni siquiera te responden a las encuestas, con lo cual no los encuentras 
nunca. Puedes encontrar a lo mejor grupos de discusión, pero existe la dificultad 
para constituir los grupos de discusión, porque rechazaban incluso formar parte 
o definirse como tales. 

Yo creo que esto es un problema porque, efectivamente, cualquier hipótesis 
o se cuantifica o es una hipótesis cualitativa. Es decir, intelectualmente puede 
estar bien armada, pero luego tenemos que contrastar un poco qué cantidad nos 
aporta cada explicación al conjunto de la cesta del abstencionismo que es hete
rogéneo. Nosotros lo tenemos utilizando el bloque abstencionista, aplicándole la 
misma esquela izquierda derecha o la misma esquela de identificación naciona
lista que aplicamos al resto de los partidos para ver la distancia de lógica y dónde 
se ubican. Efectivamente, el abstencionista se ubica en el centro-izquierda y se 
ubica, digamos, entre el nacionalismo moderado y el autonomismo avanzado. No 
nos resuelve ningún problema. Es justo donde el mercado electoral es más com
petitivo. No nos resuelve, nada. Sospechamos que si alguno de los partidos gran
des se mueve en esa línea, a lo mejor cambia la correlación de fuerzas, pero claro 
eso es pura hipótesis. 

Retomando un poco preguntas simples, creo que hay un par de preguntas 
clave desde el punto de vista —digamos— del lector, que participa o no partici
pa. La primera pregunta es ¿Qué es lo que está en juego en cada elección? O sea, 
en una elección por el nivel electoral que es: legislativa o por la coyuntura. Eso 
no sólo es el tipo de elección, sino el tipo de ciclo que es lo que está en juego. 
Y la segunda pregunta es: ¿Qué ganamos o perdemos en esta elección? Qué es lo 
que da relevancia participativa. Está claro, los identificados en los partidos políti
cos, esos votan en cualquier caso; salvo por enfermedad, desplazamiento o difi
cultad de cualquier tipo, esos votan. 

En una elección autonómica y una elección local, hay un fenómeno muy 
importante que es la implantación de los partidos. Los partidos nacionalistas, nor
malmente, están mucho más implantados territorialmente que cualquier otro par
tido; porque no son un partido típicamente de masas; es un partido muy territo
rial y el liderazgo está muy arraigado, hay movilización nacionalista al control 
social, por eso del fenómeno metropolitano o no. El control social en una pobla
ción pequeña es altísimo y si además hay una gran implantación del partido 
nacionalista y hay una élite local, pues hay muchas más probabilidades. 
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El fenómeno PP solamente es superurbano, porque es un partido de cuadros, 
no un partido de masas, desde el punto de vista de la implantación territorial. Sin 
embargo, un partido nacionalista está localizado en todos los sitios. Hay pueblos 
que solamente son nacionalistas ¿Por qué? Es que no hay nadie. No hay tejido 
social de cualquier otro partido, no por la sociología sino que no hay líderes. No 
tienen candidatos ni para presentar concejales. Entonces, en una elección auto
nómica, que es un poco el tema de la abstención diferencial, efectivamente, los 
nacionalistas van a votar todos. Es un poco como el HB, no hay más. Siempre 
están dispuestos a votar. Los nacionalistas en una elección autonómica están per
fectamente movilizados, identificados con los partidos que votan a distintos par
tidos. Nacionalistas, catalanistas, genéricamente, no sé si se definirían en estos tér
minos o el término catalanismo es mucho más amplio, y no definiría la cuestión. 
Y luego están dispuestos a votar aquí los que están a la defensiva. Es decir, el 
«anti» porque claro, el «anti» puede votar o protestar no votando, es un poco el 
factor de la lengua. Es un factor ambiguo. Si hay que estar a la defensiva, enton
ces voto a quien defiende mis posiciones frente a las que intentan discriminar con 
la lengua. O puedo no votar a nadie, porque todos están en la defensa de la len
gua, no voto por protesta. Creo que son dos fenómenos completamente distintos. 
La lengua es el mismo factor, el funcionamiento social creo que es distinto. 

La siguiente pregunta sería: ¿qué ganamos o perdemos en esta elección? En 
una elección local la gente valora la situación local muy positivamente, porque es 
la que más valora, a la que menos votan. La valoran porque no les provoca gran
des incomodidades, pero tampoco les presta grandes servicios. Los que les pres
ta se los presta bien. Pero no hay nada a juego. La política sustantiva no está en 
juego; y la política sustantiva no solamente por razones competenciales, por razo
nes ideológicas o legislativas; no hay mucho en juego en una elección local o en 
una elección autonómica. O hay mucho menos en juego, salvo coyuntura con
creta, que en una elección general legislativa. 

¿A quién afecta esto más? ¿A quién es más probable que le afecte de forma 
diferencial? Al electorado más periférico, sea la variable que sea. Evidentemente, 
el electorado más periférico es: las mujeres, los más viejos, los más jóvenes, los 
menos integrados socialmente —lo más probable es que son los immigrantes los 
menos integrados socialmente, sobretodo, immigrantes más recientes que los más 
lejanos—. Es un factor de integración social, o los menos identificados con los 
discursos básicos, que compiten en una elección determinada. Evidentemente, es 
un fenómeno metropolitano, pero yo diría periférico-metropolitano y periférico 
en el funcionamiento social. Nosotros sabemos por el estudio que hemos hecho 
de intermediación de voto, Pallares lo sabe también. A diferencia, digamos, de los 
países centroeuropeos y demás nos parecemos mucho a los americanos en la 
dependencia tremenda en la decisión de voto de los medios de comunicación, 
particularmente la TV. ¿por qué? Porque no hay estructura de mediación interme
dia. Hay poca afiliación a los partidos y además no hay organizaciones de interés 
intermedio que incidan realmente: las iglesias, incluso los sindicatos, las organi-
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zaciones de cualquier otro tipo secundario, que pueda mediar, influir en la elec
ción de voto. Es el ciudadano —sobre todo metropolitano y periférico/metropo
litano— frente a la TV. Y ¿a qué TV? Lógicamente, a la que más relevancia tiene 
para él, que es la nacional. Por eso le deja una elección autonómica, una elec
ción local, relativamente, más desprotegido, menos influenciado en ese caso. El 
decir de segundo orden es cosa de catalanes, y esto lo utilizo yo también en el 
País Vasco. Las elecciones autonómicas «son cosas de vascos». Y veréis como lo 
define Arzallus, lo define muy bien: mi suegra, que es de Bilbao de toda la vida 
y sus padres también, sigue creyendo que ya no es vasca, porque su bisabuelo 
era de Valladolid. Ella sigue creyendo que no es vasca. Fijémonos qué funciona: 
decir, buen, «esto es cosa de vascos», «cosa de catalanes». La cuestión es: ¿es dife
rencial la conexión mediática? ¿Son diferenciales las preocupaciones? ¿Es diferen
cial el liderazgo? Vamos a ver, la Generalitat no nos plantea tantos problemas por
que nos presta buenos servicios. Puede plantear conflictos la lengua, pero no los 
servicios. Como tampoco tiene que legislar sobre el IRPF —bueno, ahora la cosa 
se complica un poco más—. Sobre las grandes cuestiones no plantea un plan de 
debate ideológico salvo para los muy identificados. Que no son los abstencionis
tas, precisamente. 

Hay que tener cuidado con los argumentos típicos de los identificados para 
aplicárselos a los abstencionistas, porque justamente, es lo que no funciona. Son 
los menos identificados de entrada, con cualquier otra cosa. Y el liderazgo es dife
rencial, claro, efectivamente; es que Jordi Pujol, más que líder de la Generalitat, 
es un líder nacional Entonces es el que le da peso a Cataluña en la política 
nacional. Si no me repugna por alguna otra razón, no ataca mis intereses, pues lo 
normal es que no hay contraste. No hay nada competitivo en esta cuestión. 
Cuando se plantea en las propuestas, que yo no voy a entrar en estrategias de 
movilización para intentar la participación: creo que todas están llamadas al fra
caso, abocadas al fracaso, me da la impresión. En principio, no quiero ser pesi
mista, pero... 

Creo que el tema de segmentación en el mercado electoral plantea un pro
blema muy serio con relación al mercado de productos. Y es que el mercado de 
productos se puede segmentar fácilmente, porque los ciudadanos, los consumi
dores están dispuestos a consumir, a comprar y es que aquí la predisposición es 
justamente la contraria, es a no comprar. Es a no votar. Por mucho que segmen
tes el mercado, lo tienes que segmentar justamente en la población periférica, los 
ciudadanos y los consumidores periféricos, los menos dispuestos a comprar. 

Jordi Porta: Una pregunta. Quan dieu que els actors mobilitzadors de l'abs-
tencionista, han estat clássicament on haurien d'estar —els partits, Padrninistra-
ció— heu parlat deis mitjans de comunicado i la societat civil i que sobretot aquí 
no fan res i que en tot cas a Estats Units hi ha experiéncies interessants: voldria 
saber quines son. Qué fa la societat civil per mobilitzar Pabstencionista? 
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Joan Font: Peí que fa a algunes de les qüestions metodológiques, suposo 
que el Jesús ho explicará després. Només faré referencia al que tu deies abans, 
Salvador. A nosaltres, ens ha semblat interessant d'escoltar com els mateixos abs-
tencionistes racionalitzaven el seu comportament. Les nostres conclusions no son 
de reproduir el que ha dit la gent; era evident que alió no ho podies prendre com 
a explicació del perqué aquella gent deixava de votar. L'intent de les conclusions 
no era reproduir el discurs de la gent, sino fer la nostra interpretado i escoltar la 
gent. Estic segur que molta de la gent que va estar allá, si Uegeixen les nostres 
conclusions dirán: «aixó no és el que vam dir nosaltres-. 

Sobre els immigrants, en general, estic d'acord sobre el que s'ha dit. Cree que 
no és una qüestió deis immigrants. Efectivament, hi ha el fenomen metropolita: 
immigrants, mes joves, mes treballadors i mes periférics, en general. Hi ha una 
cosa que no sé si té res a veure amb metropolita o no: gent que té vinelescollec-
tius menys sólids amb el seu entorn, que estaría menys present en xarxes socials, 
alió que fa que la gent vagi a votar. És una mica alió que deies del control social 
deis pobles; hi ha gent que passa llista, i a d'altres llocs no passa. Per tant, el tema 
de segon ordre és una de les coses que fa molt temps que está sobre la taula, i 
el component segon ordre és mes important del que pensávem al principi. 

I, per acabar, ja he dit alguna cosa de mobilització, només per fer referencia 
a alió que plantejava Jordi Porta. Qué és el que es preguntaven ells, aqüestes 
organitzacions de la societat civil nord-americana: per qué veniu aquí a estudiar 
aixó, a fer que la gent voti mes, si aquí no tenim cap éxit? Hi ha organitzacions 
mes o menys neutrals. Hi ha organitzacions que están preocupades per la parti
cipado i fan coses. I hi ha organitzacions que teñen preferéncies ideológiques i 
intenten dissimuladament que guanyi el seu partit. Hi ha organitzacions que tre-
ballen soles. N'hi ha que treballen en xarxes coordinades amb altres. El que sí 
teñen en comú totes, és que treballen per intentar mobilitzar un sector concret. 
No n'hi ha cap que intenti mobilitzar els abstencionistes en general. Hi ha qui 
intenta mobilitzar les dones. Hi ha qui intenta mobilitzar els «hispanos». Hi ha qui 
intenta mobilitzar els negres. N'hi ha que intentem mobilitzar els joves. I fan, bási-
cament, tres coses: una és la menys que ens interessa perqué és molt nord-ame
ricana, que és fer que la gent es vagi a registrar per votar, aixó aquí no cal. Abans 
es creia que era molt important, i ara han descobert que no. 

La segona. És una campanya de mobilització mes estricta, alió que durant la 
campanya electoral farien els partits: anar a veure els administratius i recordar 
que has d'anar a votar; trucar-los el mateix dia de l'elecció, estratégicament, com 
farien els partits. Els mes periférics de tots ja no formen part de l'interés d'aquests 
collectius. Fins i tot aqüestes organitzacions que son altruistes, ja només lluiten 
pels qui están a la frontera... Aleshores fan de tot, des d'oferir servei de guarde
ría fins a trucar-los el mateix dia de Telecció. I després, fan tasques d'educació 
política, sobretot, per fer que la gent s'adoni que la política té alguna cosa a 
veure amb la seva vida. La gent que diu «jo formo part d'un grup, dones, el vot 
del meu grup sí que compta, perqué som molts». Aquests sí que van a votar. Amb 
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el que treballen una mica és amb aixó, a fer que la gent s'adoni que forma part 
del grup. 

Rosa Virós: Respecte a un tema que no hem tocat encara, que és el de les 
propostes que feu i, concretament, Peducació cívica que proposeu. Hi ha una 
certa manca d'educació cívica entre els ciutadans; si, just sortint de la transido 
democrática, era mes o menys ben vist que una persona milites políticament i tin
gues compromisos, ara socialment és mal vist que una persona estigui en políti
ca o tingui compromisos polítics. 

Tú eres un militante de un partido y ya no tiene ningún valor lo que tú digas, 
porque ya sabemos que estás sesgado. Por eso lo vinculo con una de vuestras 
propuestas. Yo creo que eso se nota en las escuelas, en los colegios; en el nivel 
más elemental. Tenemos en España un sistema rarísimo que no existe en otros 
países, de gestión del sistema educativo en el cual hay los consejos escolares, 
donde participan: padres, profesores, alumnos y la dirección del centro en la ges
tión. Pues bien, la participación del alumnado en la gestión de las escuelas está 
mal vista, no funciona, etc. Es decir, que ya es un problema de representación 
política, pero al nivel de instituciones elementales que no funciona. Y creo que 
habría de empezar por ahí. Los alumnos pueden participar en organizar cosas por 
su cuenta, en grupos de alumnos que hagan lo que sea, pero a la que tú les dices 
«vamos a escoger representante» «vais a ser el portavoz de..» está mal visto. Por eso 
es interesante uno de los puntos que ellos tocaban. 

Josep MÍU Valles: Després d'aquests aspectes mes generáis, demano a Joan 
Font que introdueixi les propostes concretes per combatre l'abstenció i entrar 
directament a discutir-Íes. 

Joan Font: La presentado també la teniu en el text. Només vull assenyalar 
quin era l'esperit d'aquestes propostes. En comentar no sabíem molt bé com ho 
organitzaríem. No sabíem si podríem trobar una o unes propostes que assumissin 
íntegrament. La conclusió és que totes les propostes tenien avantatges i inconve-
nients claríssims. Que en triar entre unes i altres era una qüestió de valors. Hem 
optat per fer un catáleg de totes les coses que que es podrien fer. Assenyalem 
quins son els avantatges i quins son els inconvenients de cadascuna. En concret, 
per cada proposta, proposem, quins problemes i quina eficacia previsible podría 
teñir aixó, en termes d'aconseguir fer que voti la gent. Una primera idea és acon-
seguir que les autonómiques siguin mes visibles, aquesta sensació que déiem que 
hi ha gent que no sap.de qué va, o no se n'arriba a assabentar. Cal buscar meca-
nismes que contribueixin a solucionar aquest aspecte particular que hem assen-
yalat entorn deis temes d'identitat cultural, de llengua, etc. 

http://sap.de
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Al costat d'aquestes coses que es derivaven mes del diagnóstic, hem agafat 
el que podríem dir una altra gran línia d'actuació: d'una banda, d'elecció racional, 
per exemple mecanismes que permetin reduir els costos de votar o incrementar 
els beneficis del fet d'anar a votar. Podríem dir els benefícis materials, mes indi
viduáis; els beneficis no collectius. I, d'altra banda, totes aquelles coses que ser-
veixin per millorar el ciutadá: l'educació de la gent, el procés de socialització, etc. 
En podem dir Pobjectiu de fer millor els ciutadans, mes informats, que coneguin 
mes la vida política. Aqüestes son les grans línies sobre les quals s'han emmarcat 
les propostes concretes. Ara podem passar al debat. 

Joaquim Colominas: Amb tota la prudencia necessáría, perqué amb prou 
feines he pogut fer-hi una primera lectura, nVagradaria comentar alguna de les pri-
meres propostes i deixant clara la necessitat de la major participado política com 
a mostra de salut democrática del sistema. Jo qüestionaria forga les tres primeres 
propostes, en el sentit que no n'estic conven^ut. Aixó del vot obligatori, la pri
mera proposta, planteja moltes preguntes. La primera és si és gaire democrátic 
obligar la gent a participar electoralment. Podría anar, fins i tot, contra la mateixa 
esséncia de la democracia. La participació és un acte voluntari, i obligar la gent a 
participar-hi, no. D'altra banda, obligar, d'acord, pero, en quines eleccions? A 
totes? A Catalunya? A les autonómiques, només? Pensó que és perillos. Com a 
mínim és arriscat, perqué hi ha aquí algunes lectures que no están escrites, pero 
que es podría interpretar en un sentit que potser no seria l'originari. 

Estímuls per anar a votar. Cree que aquesta segona proposta, potser, denota 
una malfianga cap al ciutadá: li has de donar un premi perqué compleixi amb els 
seus deures i, si no li dones el premi, aquesta «pastanaga», la gent no participa. 
Denota potser una concepció no massa positiva, optimista. És com si es malfiés 
del mateix ciutadá. Aquests estímuls em provoquen un cert escepticismo La ter
cera, la simultaneitat de les eleccions: des d'un punt de vista nacional cátala, una 
sobirania política —pensó que aixó seria una equivocado—, pero si una de les 
causes que déiem de la poca participació és que es consideren de segon ordre, 
el fet d'ajuntar-les amb unes altres, encara aniria mes en aquest sentit, aprofundi-
ria molt mes en aquesta percepció que no son prioritáries; que son secundáries; 
secundáries respecte a unes suposades prioritáries o primeres. Totes les altres pro
postes, opino que son positives. 

El tema d'innovació a campanyes institucionals i que també es podría fer mes 
i millor per tal de fomentar la participació fomentant l'educació democrática a les 
escoles, és un punt essencial. O d'augmentar la cultura cívica deis ciutadans. 
L'organització des de la mateixa societat civil. També és important, tan important 
com difícil de concretar, pero és bo de rumiar quines formes hi pot haver. Els 
debats mediátics o per temes concrets. Tot aixó em semblen bones propostes; el 
vot per correu facilita que es pugui exercir molt mes el vot. Totes aqüestes pro
postes, evidentment, son positives. 
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Jordi Sánchez: Jo coincideixo amb una de les observacions fetes per en 
Quim en aquesta última intervenció sobre la simultaneitat de les convocatóries. 
Hi afegiria, a mes, un element que no acabem de trobar en el paper que heu ela-
borat, i és fins a quin punt la simultaneitat podría arribar o no a modificar el sis
tema de partits propis de Catalunya. Al marge d'altres consideracions, aquest és 
un element que també caldria contemplar. Com a mínim posar-lo sobre la taula. 
Indubtablement, la simultaneitat incrementaría la participado a les eleccions, el 
problema és saber «a quin cost». El cost de modificar un sistema de partits o, dit 
d'una altra manera, que un sistema de partits o una determinada correlació entre 

í 

partits es veiés arrossegada per una altra que seria la que funciona a les eleccions 
generáis, on hi ha una preponderancia deis partits d'ámbit estatal en detriment 
deis partits d'ámbit no estatal. I on, per cert, també hi ha una implicado diferent 
deis mitjans de comunicado d'ámbit estatal amb detriment deis que son propis. 
Per tant, aquesta possibilitat de simultaniejar, la veig amb molt poca simpatia. 

En canvi, sí que podría ser interessant, com a mínim aprofundir-ho, son les 
mesures de discriminado positiva o de creació d'incentius. Aquests plantejaments 
lligats amb campanyes serioses d'educació cívica, sí que podrien teñir un efecte 
positiu en el sentit que podrien ser digeribles per la població, i que possiblement 
podrien teñir uns costos d'implantació immediata, pero que segur que al llarg del 
temps es podrien interioritzar sense gaires problemes. I que, en tot cas, Pelement 
possiblement central seria el de les campanyes adregades a segments especialit-
zats. A Catalunya, i en general a PEstat, aqüestes campanyes només son pensa-
bles des de Padministració o des deis partits. La societat civil no té prou empen
ta ni interés per impulsar i administrar unes campanyes d'aquestes dimensions. 
Per tant, cree que el problema no está a pensar: quines campanyes podría acollir 
la societat civil, sino com organitzem la societat civil, primer; per tant, com creem 
una determinada estructura de la societat civil, per tal que pugui desenvolupar 
aqüestes campanyes. El gran exemple és Estats Units, on hi ha una riquesa asso-
ciativa que cree que no aguanta cap mena de comparado amb la de Catalunya, 
en el sentit que és molt mes rica que a Catalunya. 

L'administració hauria, com a mínim experimentalment, d'estudiar la possibi
litat de crear incentius. De la mateixa manera que en les ultimes eleccions es van 
fer algunes proves de vot digital en alguns col-legis electorals, potser es podría 
plantejar també la recerca d'incentius acompanyats de campanyes d'educació cívi
ca: sobre el vot, sobre l'interés de la política, etc. 

Salvador Cardús: Hi ha dues qüestions prévies en qué no coincideixo amb 
la música de fons d'aquestes propostes. Una és Pactitud, a mi em sembla oberta-
ment condescendent, que es té amb Pelector. És a dir: hem de millorar el ciutadá, 
Phem d'anar a educar, pero deixeu-m'ho dir: «Pero, qué ens hem pensat?». Qui 
som nosaltres per anar educar els incultes. És a dir, des de quina posició, on ens 
situem nosaltres per parlar a la gent d'anar-los a millorar. Jo, personalment, no em 
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veig amb la capacitat moral, amb el crédit moral d'anar a millorar cap ciutadá. Em 
sembla políticament incorrecte adoptar aquest tipus de discurs, una mena d'«edu-
cacionitis» deis valors democratics. I em sembla, a mes a mes, erroni, perqué si 
aquesta actitud només fos políticament incorrecta pero fos eficaz, a mi em sem
bla errónia. 

Les mateixes dades ens mostren que els qui voten menys son una generado 
de joves que han estat educats en escoles, que han fet educació per a la democra
cia. Probablement, un deis problemes és que segons quin tipus d'escolarització el 
que fa és banalitzar l'educació democrática. No hi ha res pitjor per avorrir la histo
ria que és haver d'estudiar-la i mirar-la d'aprendre de manera escolaritzada. 
Francament, els meus filis han anat a escoles publiques, privades, instituts; a tots 
els cursos han tingut: la democracia, un no sé qué, les institucions, la Constitució. 
Cree que aixó mes aviat ha banalitzat rescolarització d'aquests continguts. I a 
vegades pot explicar un cert esgotament; pero, és que, a mes a mes, veieu que 
en els números que vosaltres ens donáveu, son la gent jove on les taxes d'abs-
tenció son especialment altes. Si son gent de mes de 18 anys, vol dir que estu
dien probablement a la universitat. Passa que, a mes, no cree en absolut en aqües
tes estratégies d'educació deis valors. Em sembla que és no haver entes o no 
entendre exactament com funciona aixó. És exactament, al contrari. L'educació 
deis valors no es fa fent classe sobre valors, els democratics o els que siguin, sino 
que es fa a base de democratitzar la práctica de la societat, i si volem que els ciu-
tadans tinguin valors democratics, el que hem de fer és democratitzar que els qui 
teñen responsabilitats democratitzin les regles de joc. Per dir-ho així, és estrany 
que, entre totes les propostes i objectius, no hi hagi els que democratitzen la cul
tura política d'un país, que son, per exemple: liéis electorals, llistes obertes, mes 
transparencia en la gestió deis partits. 

Hi ha coses que sí que democratitzen una societat, pero, no és amb cam-
panyes com es fa, que l'únic que fan és no fer front al problema de fons: que la 
gent ha d'anar a votar llistes tancades, per exemple, amb la qual cosa, si aixó té 
a veure amb el que déieu abans de la competitivitat, fem llistes obertes. Ja veu-
reu com s'incrementa la competitivitat i probablement la participado. 

Segona cosa. Quan arribeu a les solucions contra l'abstenció, després d'un 
estudi molt interessant, és com si, per exemple, per resoldre un cáncer receptés-
siu aspirines. Proposeu terápies simptomatológiques, cree que en diuen; terápies 
que el que fan és dissimular el problema de fons i no resoldre'l. Perqué si el pro
blema que vosaltres mateixos detecteu, és que unes eleccions a la Generalitat de 
Catalunya —ara no puc evitar parlar amb criteris polítics— es consideren unes 
eleccions de segona, el problema és que siguin de segona. Perqué de fet ho son. 
I no és amb campanyes que dissimularem que son de segona. Son de segona. El 
Parlament de Catalunya és un Parlament, com algú ha dit ofensivament: «el 
Parlament de la senyoreta Pepis». Tothom sap que les grans decisions no es pre
ñen al Parlament de Catalunya. Que perqué de tant en tant hi hagi una Uei impor-
tant han de passar no sé quants anys. Que qualsevol diputat explica que a Madrid 
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és on es resolen els problemes de veritat, pero que el Parlament de Catalunya té 
unes funcions de segon ordre. Si jo m'he de manifestar, el diumenge passat em 
manifestava en contra del quart cinturó, de fet és una decisió que han pres a 
Madrid. El meu Parlament no pot dir gran cosa sobre aquest cinturó. Si el meu fill 
s'examina de selectivitat, resulta que el sistema de proves de selectivitat no es 
decideix aquí sino a Madrid. Qualsevol cosa que jo faig, resulta que finalment té 
molt a veure amb el que passa a Madrid i no amb el que passa aquí. Si el pro
blema és que son unes eleccions de segon ordre, la solució és que deixin de ser 
de segon ordre. Aixó és una decisió política que siguin de primer ordre, i si son 
de segon ordre acceptem que s'hi vagi a votar menys. 

La propaganda no pot dissimular una jerarquía que és, objectivament, així. 
És a dir, les nacionals espanyoles son mes importants que les autonómiques. 
Objectivament és així, encara que no ens agradi. Aqüestes serien les dues consi-
deracions de carácter general que fan que les observacions sobre les mesures con
cretes, les coses es vegin com les veig jo. Per exemple, vot obligatori, ho propo-
seu, només, per a les autonómiques o per a totes? És ciar, si només és per les 
autonómiques, és el reconeixement del seu carácter secundan. Com que no hi 
van a votar, les farem obligatóries, pero, en canvi, a nivell espanyol no ho plan-
tejarem, perqué allí ja es va a votar prou. Aixó seria Pexplicitació del carácter 
secundari d'unes eleccions com les autonómiques: aqüestes, com que no hi va 
gaire la gent, les posarem obligatóries. 

Els estímuls positius. Jo tinc la impressió no sé, no soc jurista, i és deis mons 
que mes estranys em son i, alhora mes atractius, pero, voleu dir que aixó no és 
inconstitucional? Que si per anar a votar tu tens privilegis, ni que siguin vacances 
en un parador nacional, aixó no crea una situado de desigualtat davant la llei. Per 
exemple, qué passa si arriba un immigrant i troba feina aquí i, com que no té qua-
tre eleccions a darrere, no té prou punts a l'hora de triar escola? O no té prou nits 
d'hotel en el parador? A la práctica ho trobo generador de desigualtats davant la 
llei que no m'agrada. Aixó és una degradado del mateix acte d'anar a votar. 
Aquest, o és gratuít o no val res. La qüestió de la simultaneítat és el mateix. Aixó 
és, encara, en el sentit que deia en Jordi Sánchez, accentuar la degradació de l'au-
tonomia i del joc polític autonómic. Si perqué la gent vagi a votar les hem de fer 
amb les generáis o amb les municipals, l'únic que aconseguim és que encara per-
din mes carácter autónom. No veig com ho podríem resoldre. No és que sigui un 
problema simbólic, és que és un problema objectiu: o son importants o no ho 
son. La coincidencia es fa per aconseguir els determinats resultats. Es fa per inte-
ressos electorals. Quan es fan coincidir, no es fa perqué diguin «home, ens és 
igual que coincideixin o no coincideixin» És perqué hi ha cálculs estratégics que 
vol que la coincidencia afavoreixi una opció o una altra. Peí que fa a les cam-
panyes institucionals, és ciar que no sabem el resultat d'aquestes per afavorir el 
vot. Perqué la seva fundó no és afavorir el vot. La seva funció és legitimar la ins-
titució. I els resultats están en la mateixa campanya. No necessiten anar a com-
provar si la gent ha anat a votar mes o menys. Cree que no podem confondre el 
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que son, alió que en déiem en sociología, les funcions manifestes amb les latents. 
Que una campanya digui que la fundó manifesta és que la gent vagi a votar, és 
una cosa, pero la fundó latent no és aquesta. La fundó real, auténtica, és la legi
timado de la mateixa institució. No cree que ningú ho hagi fet en un altre sentit. 
I Túltima observado, respecte de connectar la política a les preocupacions deis 
ciutadans. Cree que aquí també hi ha una percepció, relativament ingenua propia 
del discurs analític polític. A la gent, no li interessa la política perqué no li parla 
de les coses immediates, no. És que la gent s'interessa per la política no quan li 
parla de tapar forats del carrer, sino quan li parla deis grans principis, deis grans 
objectius. Els partits que guanyen les eleccions son els que defensen els grans 
valors nacionals. El Tony Blair no guanya unes eleccions perqué digui que asfal
tara mes bé els carrers o posara escoles mes a prop de casa. Guanya perqué és 
capas de fer un discurs nacionalista, d'orgull nacional. Heu llegit el manifest «som 
una nació que tornarem a ser. Hem d'estar orgullosos de ser tal i tal», i el Bill 
Clinton igual. Son els grans principis o les grans adhesions les que generen, em 
sembla, entusiasme. No cree que sigui un problema d'asfaltar, de donar millors o 
pitjors servéis. I, per tant, el problema mes aviat és: de lideratge, de discurs, de 
ser capag de crear aquesta mena d'impressió de fluxos de confianza. Molts ele-
ments de tipus poc racionáis —no m'agrada la paraula perqué pensó que la con
fianza és una cosa absolutament racional—, pero no és per aquesta proximitat en 
els problemes mes immediats. En síntesi: la primera part al matí, entusiasme abso
lutament amb l'estudi; a Phora de les propostes, discrepancia amb el plantejament 
de base. 

Francisco Llera: Yo creo que, básicamente, los incentivos en los que pode
mos pensar a la hora de intentar incrementar la participación son de dos tipos: 
unos son los directos, es decir, incrementar la participación porque sí, porque hay 
que incrementarla porque es bueno en sí y otros son los indirectos. Es decir, 
aquellos que vendrían como consecuencia de un cambio de actitudes de una 
mejor relación entre ciudadanos y partidos; de un mayor nivel de identidad polí
tica, si se quiere, en todo este tipo de cosas. Respecto al primer tipo, aparte de 
su carácter problemático desde un punto de vista normativo, no, porque hay 
gente que, efectivamente, no le gusta. No necesariamente aquellos que se abstie
nen más van a ser los que sean más movilizados, si se introducen a este tipo de 
elementos. No sabemos lo que puede pasar, pero una de las consecuencias puede 
ser inesperada, en este sentido. Respecto a los incentivos indirectos, yo soy quizá 
más optimista. Creo que, por supuesto sin arrogarme ningún tipo de capacidad 
moral para imponer lo que sea, pienso que somos capaces de identificar cosas en 
la sociedad en la que vivimos que no nos gustan y que se podrían intentar mejo
rar y de las cuales somos corresponsables. Sobre todo las propuestas de conexión 
entre ciudadanos y políticos, me parece que se les debería de dar un interés 
mayor del que le han dado los políticos. 



Propostes per reduir Vabstenció 71 

Salvador Cardüs: A veure si expresso les meves reflexions. Nosaltres estem 
en democrácies representatives. En democrácies representatives, l'element o nervi 
central és la relació entre ciutadans i institucions o entre ciutadans i electors. Diría 
que aixó em diu una mica per allá on hauríem d'anar. Durant un temps s'ha cai-
gut en el fetitxisme que aquesta relació entre ciutadans i carrees d'institucions pas-
sava exclusivament per la participado electoral. A la participado electoral del 
gran moment de la legitimació democrática, i a partir d'aquí s'ha acabat. Per tant, 
ara i tot i que sigui una mica provocant, faré una mica d'advocat del diable; pot-
ser, posant un excessiu émfasi en la participado electoral, abonem plantejaments 
elitistes: «Ciutadá, participi vosté en les eleccions, participi molt, pero no es pre-
ocupi mai mes de res». Llavors, la meva reflexió aniria potser: Val la pena que ens 
preocupem tant per la participado electoral? I, ates que del que es tracta és que, 
com és una democracia representativa i cal que funcioni bé la relació entre ciu
tadans i carrees polítics, ens hem d'ocupar de tots aquells aspectes que hi ha en 
aquesta relació. En aquesta relació no hi ha només la participado electoral, sino 
que hi ha altres tipus de participado. I altres formes, sobretot, de percepció de 
com els carrees polítics i les institucions van fent la seva tasca. 

Jo, des de la perspectiva de mirar la relació entre ciutadans, entre electors i 
carrees polítics, veuria el tipus de mesures o el tipus de desenvolupament en el 
qual cree que es podría fer alguna cosa positiva, pero no per millorar la partici-
pació electoral com a objectiu, sino per millorar la relació entre ciutadans i carrees 
polítics... aquells a qué fan referencia: bé sigui a campanyes de partits, bé sigui a 
aspectes a nivell educatiu o bé el tema de connectar amb els abstencionistes. Des 
de la perspectiva del que es tracta de fer, veure o posar mes a l'abast del conjunt 
d'electors, que em sembla que encara hi ha molt a fer en aquest sentit: quins son 
els grans temes, quins son els aspectes importants, no només del que es juga amb 
la política, sino com actúen els carrees polítics i com actúen les institucions. Es 
tracta de crear una millor percepció, també, de Factuació institucional, perqué d'a-
questa manera es donen mes elements ais ciutadans i es fa funcionar millor aques
ta relació entre partits i electors. 

Per tant, seria aixó: campanyes deis partits: émfasi des del punt de vista de 
mesures, aquelles que tendeixen a buscar aquesta major transparencia, aquesta 
millora de relació. Deixant a un segon termini que aixó comportes o no, almenys 
immediatament, un increment de la participado electoral, que em sembla que no 
és Fobjectiu central. 

Llavors, dues coses sobre alguns aspectes que han sortit. Deixant ara aquest 
plantejament mes general que hem dit. El tema de la simultaneítat és un proble
ma polític. Com tot el tema de Pabstenció, fins i tot, des del punt deis nostres 
models d'análisi de comportament. Em sembla que, si diferenciem participado i 
orientado del vot estem creant, fins i tot, un cert mecanicisme en la lógica de 
decisió de vot on Pelector primer decideix que participa i després va a veure qui 
votará. Normalment, sí que algunes vegades tens un dubte, pero sempre un dubte 
molt orientat, en tot cas, cap a qui votarás i per tant, que tot forma part del mateix 



7 2 RESUM DEL DEBAT DE CAN BORDOI 

procés. Llavors, certament, fer eleccions fora de la convocatoria general d'elec-
cions en altres llocs, fa mes noticia mediática. I els diaris, al cap i a la fi també 
necessiten omplir les seves primeres planes. Per exemple, per allunyar-nos una 
mica de la situació: Quan hi ha eleccions a Alemanya? Eleccions de Pany. Quan 
hi ha eleccions a Baviera? Ens assabentem de tot el que passa en aquest Land i 
ens donen diverses explicacions de quina és la repercussió tant a Pinterior del 
Land com la repercussió a la política alemanya. Quan hi ha eleccions a diversos 
«Lander», no ens assabentem tant del que passa a cada Land. Perqué, és ciar, la 
noticia queda mes condensada i es perd dimensió. Aixó pot ajudar uns partits i 
perjudicar uns altres. És un tema absolutament de plantejament polític, i em sem
bla que no hi ha gaire mes historia en aixó. 

Respecte a Peducació cívica, entesa en el sentit que abans s'ha descrit, óbvia-
ment, no és la línia. Ara, sí que hi ha un aspecte evident d'educació en els valors 
democrátics en els quals jo cree que estem sotmesos, fins i tot, a pressions con-
tradictóries i en el qual hi ha uns elements que dominen. L'escola és un aspecte 
important de tot el procés de socialització i els estudis de socialització mai s'han 
fet molt globals, pero quan s'ha treballat sobre Pescóla, sempre han apuntat les 
conclusions d'aquests estudis: son mes importants les practiques que els discur
sos, es mes important la practica de corresponsabilització, etc. Per qüestions d'es-
cola, no per fer simulacions de si alió és un Parlament. En aquest sentit, cree que 
en aquest país s'ha avan^at, óbviament. Ara, tampoc sé massa exactament per-
cepcions ni conec estudis prou profunds en el cas espanyol i en el cátala, i cree 
que caldria que hi hagués estudis de socialització sobre aquest aspecte. Em sem
bla que hi ha algún projecte en marxa. Al costat d'aixó que ha millorat, hi ha una 
cosa que és mes una intuido que una evidencia que no estigui fet. L'altre gran 
intermedian és la televisió. Dones, quan un mira la televisió, els polítics son els 
corruptes. No hi ha cap mena de telefilm, cap pellícula, no hi ha res on hi hagi 
un rol positiu del polític. Cap ni un. Sobretot, perqué la major part son americans 
i la política a América és una altra historia respecte a aquí. Vull dir, mai hi ha un 
polític altruista. Mai hi ha un polític honest. El polític sempre és el corrupte que 
está darrera d'assassinats, etc. És ciar, llavors ja podem anar educant a Pescóla 
valors que, d'altra banda, resulta que ens pinten uns carrees institucionals abso
lutament abjectes. L'efecte que pot teñir finalment aixó, no ho sé. Sí que és pas-
sar mes del que és la participado electoral, ja que Peducació en els valors 
democrátics ha servit per crear un cert fons —diguem— de cultura política, i afa-
vorir així unes solucions mes individualistes. La can^ó del John Lennon, aquell 
que, finalment, «només cree en jo». En tot cas, ja son temes mes discutibles. 

La idea general és la primera que us he plantejat. Em sembla que, en tot cas, 
cal agafar el tema en el punt de vista de millorar la relació entre ciutadá i les ins-
titucions i carrees públics. 
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Josep Ma. Valles: Comento dient que no tinc proves. Tampoc tinc certeses 
ni conviccions absolutes. Ni ho vull plantejar amb termes de blanc i negre, per
qué em sembla que la qüestió és prou complexa com per afirmar amb excessiva 
rotunditat. Voldria fer una comparació global i després algunes sobre les propos
tes singulars. 

En primer Uoc, que sigui aquest un terreny mes polémic que el primer. 
Perqué aixó, per descomptat, és el que s'esperava també de la sessió. No ens ha 
de sorprendre. En segon lloc, i posicionant-me en un determinat punt de vista, jo 
sí que cree en la utilitat en l'educació per la democracia. Si en una democracia, si 
els demócrates no teñen capacitat per argumentar de manera convincent a favor 
deis avantatges de la democracia representativa, fins i tot amb les seves insu-
ficiéncies, ens desarmem moltíssim davant deis adversaris de la democracia: 
oberts o encoberts, manifestos o latents, i donem sortida al creixement i a l'arti-
culació de corrents, fins i tot d'organitzacions antidemocrátiques que fins ara, 
aquí, encara compten amb el handicap de l'antecedent franquista prou recent. Em 
sembla que educació per la democracia, fins i tot educació formal per a la 
democracia, amb totes les dificultáis que aixó presenta, no ha de ser descartada. 
I educació per la democracia representativa del vot, perqué ara ens sembla que 
és igual que la gent s'abstingui com que participi, pero el discurs immediat des
prés d'unes eleccions amb una alta taxa d'abstenció, és que les institucions 
democrátiques es van deslegitimant. Discurs que després nosaltres els experts 
corregim, dient que «no vol dir que el suport difus i el suport manifest i la con
juntura, etc.», és un deis discursos que s'utilitzen immediatament després d'unes 
eleccions amb un alt percentatge d'abstenció. 

Des d'un punt de vista del paper de la gent-escola, de Pagéncia de socialit-
zació-escola, d'acord que ha perdut importancia dintre de la nostra societat res
pecte del que podia teñir fa cinquanta anys. D'acord també, que és important la 
practica i no únicament el discurs. Pero diría: si no hi ha discurs a mes de prác
tica, aquesta practica també pot quedar perduda. Discurs sense práctica no ser-
veix de res, practica sense discurs, sense explicitar, no sé si massa; el que és con-
venient és practica mes discurs. I, aleshores, no sé si ho garantirem, pero sí que 
apuntem a la configurado de ciutadans virtuosos, i quan dic virtuosos ho preñe 
en termes literals. És a dir, ciutadans esforcats. Diem que s'han d'esforcar i que 
s'han de disciplinar. No ciutadans que son mes bons que els altres des del punt 
de vista de conviccions, sino deis que fan un esforc d' implicació i de solidaritat 
en les activitats collectives. 

A partir d'aquesta posició global, algunes consideracions sobre les propostes. 
S'hi barreja: la qüestió de principi i la qüestió de viabilitat, que també en el curs 
de les intervencions que hi ha hagut abans es barrejaven i em sembla que és difí
cil d'evitar-ho. 

Vot obligatori. Des d'un punt de vista del principi, sempre que s'apliqui a 
totes les eleccions, a mi no em repugna. No cree que sigui antidemocrátic insti
tuir el vot obligatori. Hi ha tota una tradició del vot com a deure cívic que asse-
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gura aixó. Pero també és cert que va contracorrent, que mes aviat allá on hi havia 
vot obligatori s'ha abolit. I que seria difícil de fer passar des de la perspectiva de 
la doctrina, no ho veig antidemocrátic. Des de la perspectiva de la viabilitat i Po-
portunitat histórica, no cree que sintonitzi amb els corrents dominants. 

Simultane'ftat d'eleccions. Bé, des del punt de vista del principi, aquí també 
encara és mes difícil parlar-ne. El principi, quin és aquí el principi? Dones, mante-
nir que el sistema de partits a Catalunya sigui diferent que a la resta de l'Estat, em 
costa considerar aixó una qüestió de principi. En tot cas, és una qüestió de posi-
cionament polític mes que de principi democrátic. Pero tampoc no ho veig viable, 
perqué no deixa de ser Padministració del tempo electoral és un recurs polític en 
mans de qui el té. I el qui el té no hi voldrá renunciar. Ara, quan mani un altre 
partit será un altre partit el que el voldrá administrar a la seva conveniencia. La 
seva conveniencia pot ser, com deia abans: en algún moment, optar per la simul-
taneitat i en un altre moment optar per la no-simultaneítat. Per tant, aquí ho cree 
poc viable, deixant de banda el principi, no em sembla que prosperi. 

Facilitáis per votar. Cree que aquí sí que hi ha un terreny mes pragmátic per 
incidir-hi. No he vist considerat aquí un aspecte sobre qual havia escrit alguna 
cosa i que mai no ha tingut massa ressó: és ampliar Phorari de votado (veus de 
fon: Sí que hi surt!) Dones, ha estat una lectura massa rápida, em disculpo. 
Certament, aquí acabem de votar en una hora que, tenint en compte quins son 
els nostres horaris normáis, és molt d'hora. En altres paisos queda la possibilitat 
oberta de votar fins molt mes tard, havent sopat, i en canvi aquí sembla que no. 
Aixó pot plantejar un problema técnic o al dia següent. Que aixó podría teñir un 
increment, dones, no ho sé, pero no s'hauria de tancar. Campanyes institucionals. 
En Salvador deia que Jes campanyes teñen unes funciones manifestes i unes de 
latents», mes aviat declarades i descarades. Pero, em sembla que s'alimenten una 
a Paltra. O sigui, quan la institució es vol legitimar a si mateixa, está també 
reforgant davant del ciutadá la importancia que tingui una certa intervenció en el 
joc. I no ho considero totalment segregat, sino que s'alimenta. Des d'aquest punt 
de vista, no ho veig sobrer, sino que em sembla que podría ser un cert estímul. 
Sobre les restants qüestions, em sembla que m'hi puc adherir. Queda aquesta deis 
estímuls positius. I aquí sí que, com s'ha apuntat abans, no sé fins a quin punt 
aixó encaixaria en una concepció d'igualtats en Pesquema de participado, a part 
de la instrumentalització complexa que aixó podría teñir. No recordó ara si en el 
paper feu referencia a algún exemple..., pero mes aviat de tipus d'incentiu nega-
tiu mes que d'incentiu positiu. Es podría considerar, pero ho veig problemátic des 
d'alguns punts de vista. 

En conclusió, jo reforjaría en última instancia els aspectes educatius, en un 
sentit ampli, no en el sentit restringit que denunciava com a desviació el mateix 
Pallares quan deia que -només peí vot, no-, pero sí respecte de la participado 
democrática en el seu conjunt. Passa per la democracia electoral i passa per altres 
sistemes de corresponsabilitat en les decisions. Respecte al pes d'altres instáncies 
socialitzadores: parlem molt de la televisió i potser deixem de banda la publicitat. 
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Per mi és un deis agents de socialització mes important que tenim. I aquesta agen
cia desmoralitza «a tot drap» . No sé si escolteu "Catalunya informado", perqué 
donen noticies cada mitja hora; hi ha un anunci, que em pensó que és de la BMW, 
que diu: «un plaer que només pot disfrutar vosté sol», «un plaer que tampoc Pha 
de compartir amb ningú», «un plaer que li fomentará el seu esperit d'insolidaritat», 
compri's un no sé quin BMW». Si aixó t'ho donen a les noticies cada mitja hora, 
realment és un estímul clarament contradictori en estímuls d'educació per com
partir o per la solidaritat. Que la publicitat per mi és igual que les peMícules o 
que els continguts deis programes son un deis elements importants d'orientació 
de valors. 

Joaquim Molins: Unes consideracions de tipus general i després uns comen-
taris a les propostes concretes. Abans s'ha dit que aixó era un treball d'encárrec: 
preocupado peí tema i propostes per millorar. Per tant, el primer problema no 
m'he plantejat com a ciutadá si a mi em preocupa molt les xifres d'abstenció. En 
tot cas, mentre no: canviem molt les coses, les eleccions autonómiques catalanes 
serán eleccions de segon ordre. I, per tant, sempre hi haurá un desfasament. Fora 
que canvii el marc polític general, és una cosa que millor seria assumir-la que no 
posar-s'hi neguitós. 

L'altre tema general és que parlar d'eleccions i participació és parlar d'una 
connexió, ciutadania i política. Hi ha un tema que ens desborda: no podem arre
glar una cosa perqué hi hagi un tema de tipus general. A Suíssa no cree que pre-
ocupi que es voti poc, en percentatge. Cree que hi ha un problema de tipus mes 
general, de connexió. Com que el problema és múltiple, la solució no pot ser 
puntual. Hem de veure les propostes de la segona part en fundó d'un problema 
de connexió. Em sembla que la Fundació Jaume Bofill i algunes iniciatives que fa 
van en connexió amb aquest problema global i per tant, una cosa podría arreglar 
Faltra. 

El que mes m'ha sorprés és que dintre deis objectius, de mesures concretes, 
ja per arreglar la participació, no surti el sistema electoral. Jo pensava que, així 
com tothom parla del sistema electoral quan no toca, no sé si aquí hagués tocat 
de dir «Anem a fer una simulado, en funció de Pexperiéncia comparada, de la pro
posta que la mateixa Fundació Jaume Bofill va fer a través d'Agustí Bosch». 

Jordi Porta: En primer lloc, vull felicitar els redactors, no només perqué els 
hem fet nosaltres Pencárrec, sino perqué, en general, el món académic ja té difi-
cultats per passar aquest pas tan dificultós que és per anar a fer propostes. Hi ha 
dificultáis entre el diagnóstic, pero arriscar-se a fer propostes és una cosa que no 
pots demanar gairebé mai. En aquest cas s'han arriscat i, per tant, aixó és una cosa 
per elogiar. Nosaltres estem interessats a intervenir. I des d'aquest punt de vista, 
trobo que heu respost bé Pencárrec. Una altra cosa és que les mesures que pro-
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poseu siguin o no acceptades, pero veig que hi ha una gran dificultat, en l'abs
tenció com en general en el sistema polític, ja que hem passat a l'abstenció com 
a reflex de la comunicació entre política i ciutadans i potser ha passat sempre, 
pero constato que els problemes polítics cada vegada son mes complexos i en 
canvi els missatges que es transmeten a la societat civil cada vegada son mes sim
ples. Aquesta contradicció, la veig molt difícil de superar. Com crear mecanismes 
per educar la gent de manera que entengui que els problemes son complexos i 
que, en canvi, les solucions no poden ser simples i els missatges que donen el 
discurs han de ser molt simples. Sobretot, de la manera com avui es transmeten 
els missatges polítics a través deis mitjans de comunicació. Aquesta és una con
tradicció molt forta. L'exemple que nosaltres vam fer, concretament, els Consells 
Ciutadans de Rubí era molt ciar. Els ciutadans es van adonar de la dificultat de 
prendre una decisió tan simple com era decidir la utilització d'un espai urbá. Es 
van adonar deis interessos contraposats que hi havia. 

Jo estaría d'acord que cal fer una educació democrática. Una altra cosa és 
quins son els mitjans. I, probablement, el mateix sistema, el mateix funcionament 
de sistema, serveix per educar o no educar tant. Caldria veure, per exemple, segu-
rament un sistema electoral de determinada manera afavoreix mes l'educació 
democrática de la gent que un altre sistema electoral: un sistema electoral, i aixó 
ho dic com a qüestió de principi. A veure, a mi em sembla que en el fons hi ha 
una altra qüestió, diguem-ne de fons, que en part ha dit en Joaquim Colominas i 
en part, potser, l'ha dit en Salvador Cardús. Una nacionalitat com la catalana res
pira uns nivells de reconeixement i d'autoreconeixement de la poblado, perqué 
té una composició complicada des del punt de vista historie. I té una necessitat, 
diguem-ne, d'autoafirmar-se cada dia. És a dir, un Estat no s'ha d'autoafirmar, per
qué ja está afirmat per si mateix. Des de petits quan un veu un mapa, ja veu dife-
rents colors i ja sap distingir, aquests son els altres. Una societat com la catalana 
té una necessitat d'autoafirmació diaria. Quasi diría que hi ha un plebiscit diari 
per la seva propia existencia. Des d'aquest punt de vista, s'ha generat tot un sis
tema de partits en part propi; tot el que no siguin elements de dissolució d'aixó, 
cree que tendeix a la dissolució de la mateixa personalitat col-lectiva. Em sembla 
que la simultaneitat d'eleccions faria entrar en un joc en qué normalment el que 
pesará será el marc, que és el marc de l'Estat amb un sistema de partits propi. 
Cree que aixó tendiria a dissoldre gradualment la personalitat col-lectiva del país. 
Des d'aquest punt de vista, no em semblaría bo i em remetria a aquell principi de 
filosofía que alguns polítics diuen: «Perqué la democracia funcioni, primer cal 
identificar quin és el demos» . I aixó no en unes eleccions, aixó es previ: fa que 
unes eleccions tinguin sentit. 

Aleshores, continuo pensant que Catalunya és un «demos» que s'ha de mani
festar. I si aixó es manipula, em sembla que perdem un deis fonaments básics de 
la democracia, que és la primera identificado, el que s'ha de manifestar. Aixó és 
cqmplicat i discutible, pero volia dir-ho, perqué, en fi, és una cosa que ho sentía. 
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Joan Font: En una intervenció quasi semblava que diguéssiu que no calia fer 
propostes. L'abstenció no és un problema només de dades, de percentatges abso-
luts de participació. Per mi és mes un tema d'igualtat, de creure que la igualtat, el 
fet de teñir drets polítics vol dir que la gent els exerceix i que té les mateixes opor-
tunitats d'exercir-los. I no és veritat, la llibertat política formal no té res a veure 
amb la igualtat política real. Els costos que té per a una persona anar votar, son 
molt diferents que els que té per a una altra. Aqüestes propostes van una mica 
per aquesta línia. Busquem mecanismes per tractar de compensar aqüestes coses. 
Per tractar de fer-ho mes fácil a la gent que mes li costa. Per tractar de donar-li 
mes oportunitats o,portant-ho al seu extrem, dir-li: «Peí teu bé, mes val que vagis 
a votar, perqué si no mira qué passará» Et donarem un premi si es vol, peí fet que 
vagis a votar, perqué aixó garanteix aquesta igualtat política. D'altra banda, és un 
cataleg de propostes de totes les coses; després parlarem d'algunes que es podien 
haver posat i no s'han posat, de totes les que se'ns han acudit amb avantatges i 
inconvenients. Jo no sé si defensaria totes aqüestes coses o no. Per tant, els pro-
blemes que teñen o els possibles impactes electorals, está bé que ens ho digueu, 
si no ho hem citat. 

De totes maneres, potser aquí hem tractat alió d'oferir tots els avantatges i els 
inconvenients. Cree que si es llegeix amb atenció, es nota que tenim preferéncies 
i que hi ha unes que ens cauen mes bé i d'altres que ens cauen mes malament 
I n'hi ha unes que em cauen especialment bé i encara les defensaré mes. El vot 
obligatori. Quan vam comentar, sabíem que era Túnica cosa, des del punt de vista 
de disseny institucional, que estava molt demostrat que tenia algún efecte. Des 
del punt de vista d'efectivitat pensaven que ho hauríem de discutir, pero no hi 
teníem cap simpatía. Hem anat desenvolupant certa simpatía cap al tema i el res
ponsable d'alguna manera és el tan reconegut senyor Libhart, que va publicar un 
article l'any passat sobre aquest tema, defensant el vot obligatori. La veritat és que 
ens va convencer for^a. És un tema que jo opino que esta molt bé i que, en nom 
d'aquest discurs que acabo de fer de la igualtat, defensa alió que no está mala
ment i que forma part del conjunt d'obligacions que teñen els ciutadans: igualtat 
de pagar impostos, igual que fa uns temps en molts pa'isos ho estava fer el servei 
militar, o moites altres coses. Que contribueixen al fet que la coHectivitat visqui 
millor i a la vegada, quan hem decidit viure en coHectivitat, hem acceptat que 
aixó representa per certs sacrificis per la comunitat. A totes les eleccions? No hi 
hem volgut entrar molt explícitament, perqué l'encárrec és parlar d'autonómiques, 
perqué hi ha una nota a peu de página que diu molt clarament que creiem que 
alió lógic és que si es fa es fes a totes. En tot cas, no cree que el vot obligatori, 
com deia Josep Ma.Vallés abans, es pugui considerar antidemocrátic. 

Estímuls per anar a votar. Aquí vam dubtar una mica: si ho posávem o no ho 
posávem. Pensávem que aixó era molt polémic. Sí que diria que l'esperit que hi 
ha darrere no és de malfianga cap ais electors i mes aviat és al revés. Per discutir 
alguna de les propostes i deis comentaris que féieu després, el meu argument, 
precisament, és que hem de confiar una mica mes en la capacitat deis ciutadans 
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de saber decidir. Els estímuls pretenien una mica d'una altra manera, aixó mateix 
que deia el vot obligatori i aixó mateix de compensar la desigualtat d'oportunitats 
i la desigualtat de costos. En tot cas, tant amb els estímuls com amb el vot obli
gatori, ho presentavem en una versió moderada. Els estímuls els presentavem 
sempre positius i el vot obligatori hem mantingut el títol perqué és el títol cone-
gut internacionalment, pero el que proposem no és vot obligatori. Es obligatorie-
tat d'anar al collegi electoral perqué no violi la consciéncia de ningú. Perqué tu 
et sents molt bé declarant-te abstencionista, vas allá i dius em declaro abstencio
nista. De fet, és el que es feia ais Paisos Baixos , fins que es va suprimir els anys 
setanta. 

Simultaneitat de les eleccions. En primer lloc, el mateix. No es proposa, tal 
com podia semblar per alguna intervenció, que les eleccions autonómiques cata
lanes hagin de ser simultánies amb altres eleccions; si escur^ant la legislatura sis 
mesos es pot fer coincidir amb una altra elecció. Fins al 1995 aixó no hauria pas-
sat mai. No hauria provocat cap canvi. El 1995 aplicar aixó hauria volgut dir fer-
ho simultániament amb les generáis, i a les properes, potser també voldria dir 
alguna cosa d'aquest estil. Cree que aquesta necessitat constant de reafirmar-nos, 
no sé si la solucionarem organitzant eleccions autonómiques que no siguin 
simultánies i anant a votar la meitat de la gent. Jo cree que potser ens reformem 
molt mes organitzant eleccions autonómiques simultánies amb les europees i 
anant a votar mes gent. A les europees segurament aniria a votar una mica mes 
de gent. Encara que només sigui per l'efecte de mes presencia mediática, que 
déiem abans. Andalusia es va fer coincidir amb les europees i va anar a votar una 
mica mes de gent. I a d'altres Uocs també passa. Aixó té impactes en el sistema 
de partits. Que aixó pot teñir impactes en el sistema electoral, ja ho he dit. Si aixó 
vol dir que aquí, peí fet que les eleccions siguin simultánies, desapareixerá el sis
tema de partits cátala i de sobte tothom es posará a votar el PP... Jo cree que aixó 
sí que és malfiar-se deis catalans. Jo no dic que no tingui impactes electorals, com 
també de fer-les separades pot teñir impactes. Son decisions polítiques que afa-
vorexin uns i poden perjudicar uns altres. El 1999 es faran eleccions municipals 
simultánies amb les europees. Cree que la gent de Sabadell, peí fet que siguin 
simultánies, no tindrá cap problema per saber quin alcalde ha d'escollir. Per tant, 
precisament, perqué aixó, com s'ha dit, son unes eleccions que volem que siguin 
prioritáries, que volem que siguin importants, el respecte que tinc per les elec
cions autonómiques, perqué vull que siguin importants, cree que la millor mane
ra que siguin importants és que la major part de la gent vagi a votar. 

D'altres coses que s'han dit. La societat civil no está preparada per a les cam-
panyes d'aquestes dimensions. Potser la societat civil és molt difícil d'organitzar, 
depén que hi hagi algú que tingui voluntat de fer-ho. En tot cas, no cree que les 
dimensions hagin de ser molt grans. Vull dir que Pestructura nord-americana és 
una estructura molt lácidament pluralista. No cal que hi hagi una immensa estruc
tura. Si la colla sardanista de Vic, vol organitzar una campanya perqué la gent vagi 
a votar mes a Vic, perqué creuen que hi ha coses molt importants en joc a les 
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eleccions autonómiques, organitzen una campanya i expliquen a la gent «escolta, 
que en aqüestes eleccions autonómiques ens hi juguem coses... i a votar». 

El tema de Peducació que ha sortit bastant. Realment, ja ho ha dit molta gent. 
La socialització és un procés que no té cap efecte si no hi ha certa congruencia 
entre els diferents ámbits socialitzadors. Es tracta d'aprendre democracia a les 
escoles a través d'aprendre amb la práctica: a debatre, a tolerar la discrepancia, 
etc. Potser, també entendre per qué serveixen les eleccions. Jo no conec amb 
detall qué és el que es fa a les escoles sobre aixó. Cree que si es fan coses no es 
fan prou bé. Pero no ho conec amb detall com per discutir-ho. 

Només per acabar. Podíem haver inclós mes coses. Realment, era difícil. 
Quines coses té sentit incloure-les i quines coses no. Des del punt de vista d'e-
ducació a Pescóla, no sé si és una institució socialitzadora mes important o no és 
mes important. És molt mes fácil proposar millorar Peducació política a les esco
les que millorar la democracia a les famflies. Potser tindria mes efectivitat, pero 
aixó no sé a qui ens hem d'adregar. Ningú en faria cas. L'altre segurament tam-
poc. És mes fácil adre$ar-te a la Generalitat que adregar-te a les famílies. 

Jesús Contreras: Jo volia afegir unes consideracions una mica margináis i des 
d'un cert punt una mica a la distancia. Bé algunes consideracions prévies, 
Possiblement, les propostes haurien estat diferents si en comptes de Pencarrec —és 
claríssim que aquest és un encárrec— en comptes de fer-ho la Fundació que 

* 

representa la societat civil ho hagués fet el Parlament de Catalunya. Segurament, 
aixó hauria obligat a teñir el xip connectat d'una altra manera. I, aleshores, és una 
qüestió que cal teñir en compte. De la mateixa manera que, possiblement, la dis-
cussió d'aquestes propostes fóra molt diferent si, en comptes d'estar entre els 
especialistes de la politologia, fossin la mateixa gent que d'una o altra manera 
hem entrevistat amb els ulls de discussió o gent del carrer. Aixó una miqueta son 
consideracions margináis que al mateix temps son per posar una mica de distan
cia. Una altra qüestió que es podría dir, és que aqüestes propostes poden ser pro
postes stricto sensu. D'altra banda, podríem dir que el conjunt d'aquestes pro
postes podrien ser també una proposta per a la reflexió sobre la participació i 
Pabstencionisme. Diríem una proposta de reflexió sobre aquest fet per a tota la 
gent que hi estigui interessada: siguin els partits, siguin les institucions, siguin els 
especialistes, sigui la societat civil. Evidentment, fins i tot, mesures que poden 
semblar ingénues. Algunes son ingénues en un sentit estríete amb els seus con-
tinguts, com podría ser aquest deis estímuls positius. Pero, fins i tot el vot obli-
gatori o algunes altres podrien semblar ingénues o ser ingénues per la viabilitat 
que puguin teñir en aquell moment o en un altre. Pero, independentment del grau 
d'ingenuitat que puguin teñir, insisteixo que poden ser un estímul a la reflexió 
sobre qué significa la participació o Pabstencionisme. 

Dit aixó, algunes qüestions que se m'acudeixen en fundó de les interven-
cions que hi ha hagut. Trobo que la major part deis arguments en contra d'algu-
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nes de les mesures o de les propostes fetes aquí, son absolutament acceptables i 
rellevants. Pero em fa l'efecte que també ho podría ser una argumentado com-
pletament contraria. I, a alguns arguments, se'ls pot donar la volta. La qüestió de la 
simultaneitat, per exemple. Es pot dir que la simultaneitat pot reforjar el fet que son 
eleccions de segon ordre o segons els tipus de discurs —reconec a priori que també 
el que jo dic ara se li pot demanar molt— pero una manera de reconéixer que no 
son eleccions de segon ordre és que les fem el mateix dia que les eleccions prin
cipáis, posem per cas. Que, a aqüestes propostes, se'ls pugui donar la volta d'una 
manera o altra, dependía també deis interlocutors o les persones a les quals podrien 
anar adre^ades. És ciar que la simultaneitat no significara el mateix per a uns o per 
a uns altres. Insisteixo, si dic aixó no ho dic en termes de reforjar o no una pro
posta, sino que aqüestes propostes haurien de ser fonamentalment un element de 
reflexió, sobre el que significa la participado electoral o l'abstenció. 

Algunes altres qüestions. També és molt diferent si aqüestes propostes i la 
rao d'aquest estudi, responent al que podríem dir la lógica d'una participado 
democrática, fóra en termes estrictament quantitatius i també en termes qualita-
tius. O si es planteja en termes del que podríem dir una lógica de reafirmament 
autonómic o nacionalista. No necessáriament ha de ser una lógica en contra, pero 
sí que, en segons quins casos, pot ser una lógica paral-lela o separada. Per exem
ple: la qüestió de la simultaneitat o del vot obligatori; la simultaneitat mes preci-
sament podría anar en el sentit de reafirmar una lógica de la participació democrá
tica, pero podría ser contradictoria d'acord amb molts arguments que vosaltres 
mateixos heu assenyalat, d'una lógica nacionalista o de reafirmament de Pauto-
nomia. Aleshores, es vol augmentar la participació social? Involucrar-hi la societat 
civil? O una concepció, podríem dir, de carácter mes nacionalista o el que sigui. 
Deixem de banda, la lógica partidista, perqué, óbviament, aixó és una qüestió de 
cálcul o el que sigui. Aleshores, és obvi que hi hauria algunes mesures de carác
ter mes o menys técnic o electoral, a part de les que ja s'han assenyalat a les llis-
tes obertes. La circumscripció electoral, per exemple. Sistema majoritari o pro
porcional. Imaginem-nos un cas extrem en fundó del tema: si Santa Coloma de 
Gramenet fos una circumscripció electoral, si la participació a Santa Coloma seria 
mes gran. Evidentment, hi podría haver mesures d'un altre tipus. També hi ha 
d'altres qüestions implicades en tots aquests temes. Altres qüestions que d'alguna 
manera están plantejades i que a partir de la discussió d'aquestes propostes es 
poden facilitar mes o menys. Quines son les responsabilitats institucionals de la 
participació electoral? I quan dic responsabilitats institucionals: tant diríem de les 
autoritats que governen directament, com diríem deis responsables deis actors 
polítics, com podría ser el cas deis partits. Algunes altres qüestions que es podrien 
assenyalar: per exemple, el fet que si és cert que el vot és individual i que res-
pon a una decisió individual i que aixó respon a una lógica determinada, també 
és cert que les explicacions no son individuáis, sino que son polítiques i que els 
resultats i les conseqüéncies també ho son. Aixó, dones, comporta un altre cop 
una dialéctica, que de vegades potser mes o menys contradictoria. 
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I, en fi, una de les qüestions pot ser la conversa o la discussió que tenim. 
La qüestió de Peducació en termes de cultura política centrada a les escoles. 

Pensó ara en una altra cosa. L'educació que s'imparteix pot no teñir res a veure 
amb els comportaments o amb la práctica, aixó esta comprovat en molts altres 
llocs. Pero en el cas de la política és especialment difícil, perqué mentre ais nens 
seis pot, teoricament, pretendre ensenyar a menjar millor o pitjor o a conéixer 
una altra festa —festes populars que aixó s'ensenya molt.— En canvi, parlar-los 
d'unes escriptures de 12 o 14 anys, d'una participado política que no exerciran 
fins ais divuit —suposant que ho vulguin fer en aquell moment— és una qüestió 
que quedi una mica diluida amb el temps. I aixó és un cert problema. Una altra 
proposta podria ser deixar de qüestionar-se Pabstencionisme diferencial. No en 
fem un problema. Per tant, deixem de donar importancia si aquí tenim un 3 % 
mes o menys. Aixó podria ser molt económic en molts aspectes. Pot ser una con-
clusió que permeti uns estalvis considerables de cara al futur. Aleshores, si la con-
clusió és que no cal qüestionar-se Pabstencionisme diferencial, per raons que 
sigui, hi haurá fundacions i partits que s'estalviaran molts diners en el futur. 
Llavors caldria que es paguessin uns royalties. 

Jordi Sánchez: Jo cree que amb les intervencions que hi ha hagut després 
de diñar, hem connectat, encara que amb públie diferent, amb altres sessions que 
havíem tingut aquí a Can Bordoi. El que posem sobre la taula és el concepte de 
ciutadá. O dit amb d'altres paraules, si el fet de ser ciutadá és un acte absoluta-
ment gratüft o no. La ciutadania també comporta alguns deures o algunes obliga-
cions. I entre aqüestes, la participado política. També, és un principi personal i 
discutible com tot, pero jo cree que sí. La ciutadania comporta unes determinades 
obligacions que fan que ser ciutadá d'un país no pot ser un acte exclusivament 
gratuít. No només comporta drets. I amb aquesta dinámica la participado políti
ca és, possiblement, un deis deures que deriven precisament del dret a participar. 
Els drets s'han d'exigir quan no son reconeguts. Quan ja son formalment recóne-
guts, cal exigir que es compleixin i en tot cas, si hi ha desigualtats i oportunitats 
diferents per exercir-los —com apuntava Joan Font—, cal instrumentalitzar: una 
política o actuacions que intenten reduir aqüestes dificultats. 

Hem perdut un concepte de participado, que jo m'apunto a ser militant per 
recuperar-la. Cree que és en aquesta línia on jo sí que em sentó —i amb aixó dis
crepo d'en Salvador— cree que sí que ens podem sentir amb una certa autoritat 
d'intentar dirigir un missatge. Intentar «educar». Óbviament, no educar des d'una 
assignatura que té uns valors académics on s'expliquen unes liéis, unes constitu-
cions, un sistema polític; aixó, efectivament, avorreix la gent, sino educar amb 
múltiples instruments que poden contribuir a fer madurar el jove. 

Hi ha un altre tema que vull posar sobre la taula. Cree que no s'ha donat el 
relleu que a mi m'agradaria ais estímuls positius. Jo cree molt en els estímuls posi-
tius. Primer, perqué possiblement son molt mes aplicables que mesures com el 
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vot obligatori. No ens queden tan llunyans En segon lloc, perqué la la nostra 
societat és absolutament plena d'estímuls positius. Mentre parláveu, he intentat fer 
una Uista d'estímuls, per exemple, a la universitat: quan tens una matrícula d'ho-
nor, tens matrícula gratuita i aixó és un estímul positiu. Ningú t'obliga a teñir 
matrícula d'honor, pero si la tens, ets discriminat positivament. Si domicilies al 
banc, per exemple, l'impost de béns immobles, tens un dos per cent de des-
compte i pagues fragmentadament. Aixó és un estímul positiu. Si no tens acci-
dents de cotxe, Passeguran^a obligatoria la tens mes económica, aixó és un estí
mul positiu. Si pagues associacions o fundacions, a la declarado de renda les pots 
desgravar. Hi ha molts estímuls positius. Ara, si a mi em dieu, son aquests estí-
muls positius que hi ha en el paper els que s'han d'implantar. Home! Evidentment, 
no. Cree que a ningú hem de pagar un viatge a Washington a Londres o a Atenes 
peí fet que vagi a votar. Pero, ¿per qué un ajuntament no es pot permetre el luxe 
de dir que com que és un valor participar, la gent que participi a les eleccions 
locáis del municipi tindrá un IAE amb un 3 % o amb un 5 % mes baix? Per qué 
no? És un element que podría ser incorporat, positivament. Jo cree que no desen
tona amb una altra política d'incentius de les institucions. O si, la declarado de 
renda té la possibilitat de desgravar per fer donacions a associacions, que tampoc 
no s'especifica gaire, ¿per qué no es pot acreditar el fet d'haver anat al coMegi 
electoral i que aixó pugui teñir un estímul directe sobre la renda? Per qué no? Ens 
pot semblar estrany, perqué no ho tenim incorporat. Des del mateix moment que 
ho incorporéssim, aixó deixaria de ser «estrany-. 

Per últim, en tant que ha sortit molt que aixó és un encárrec i que em sentó 
del tot responsable de Pencarrec, només us diría que aquesta segona part, ho ha 
dit abans en Jordi Porta, per a la Fundado té molt d'interés. Perqué precisament 
aixó és el que pot provocar debat ais sectors polítics. Cree que estaría bé de fer 
experiments. Cree que és una idea a posar sobre la taula. Igual que s'experimen-
ta amb el vot digital, es pot experimentar amb altres mecanismes. Hi ha una cosa 
que cree molt important. No anem a buscar solucions especifiques a unes elec
cions determinades. Les idees que puguin incentivar la participado han de ser de 
validesa universal: per a les locáis, per a les europees o per les autonómiques. 
Perqué si no, sí que anem segmentant unes eleccions que pot ser complicat de 
justificar-ho. 

Clara Riba: Un punt concret que se m'ha acudit quan en Joan Font ha dit 
«És mes fácil dir a la Generalitat fes educació a les escoles-. A veure, cree que obli-
dem un altre actor important, que és Padministració municipal, els ajuntaments. 
Nosaltres treballem des de fa temps en temes d'educació i hem entrevistat alcal
des; concretament, ara treballem amb Pajuntament de Barcelona en temes educa-
tius. Hi ha un interés enorme deis ajuntaments i deis polítics, parlo deis regidors 
o alcaldes, d'incidir en Peducació cívica del propi chitada. I, com que no teñen 
responsabilitats directes sobre la gestió del sistema educatiu, és un camp propici 
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per incidir-hi. Poc o molt, tots els ajuntaments destinen una certa quantitat de 
recursos a fer programes, projectes, teñir relacions amb les escoles, i intenten 
aquest tema de fer projectes educatius de ciutat. Intentar que tot el conjunt de ciu-
tadans d'un determinat municipi se sentí copartícip amb una determinada mane
ra de fer educació en aquell Uoc. Aquest tema de Peducació per la ciutadania, 
educado cívica o educació democrática, es podría treballar bé, trobaríem el 
terreny abonat i bona predisposició en els ajuntaments. 

Francesc Pallares: Coses una mica diversés. Respecte al vot obligatori. Em 
sembla que la reflexió que hem fet sobre aixó, hi veig arguments en pro i en con
tra. Es parla de deure cívic; també hi ha deures, com pot ser el deure fiscal, que 
el ciutadá ha de contribuir-hi. És difícil d'ubicar-ho en el mateix concepte; el 
deure fiscal, al cap i a la fi, si un deixa d'ingressar son menys diners que té PEstat 
i aixó repercuteix en els altres. En canvi, si un deixa d'anar a votar, vol dir que 
pensa que amb el que voteu vosaltres, ja li esta bé. L'abstenció és una delegació 
en els altres i no contribueix a crear un capital, per dir-ho d'una manera, mit-
jancant el qual després no pots fer segons quines coses. És mes difícil quan no hi 
ha una percepció cultural básicament de principis, pero que pot ser mes difícil 
d'acabar justificant quan no hi ha una percepció cultural favorable. Pensó que 
aquest és Pelement fonamental. 

Una altra qüestió. Aquest mateix vot obligatori es planteja des del punt de 
vista deis elements de la igualado. És cert, que tradicionalment les capes mes 
desafavorides son les que han utilitzat menys el recurs de participado, per menys 
educació, etc. Pero, és ciar, quin ha estat el gran element per compensar aques
ta situado de desigualtat? Els partits de masses? Aixó és un instrument no tan ins
titucional, com un instrument de mobilització a la política, per dir-ho d'alguna 
manera, no fa efecte a aquesta dinámica que déiem que sortia des de la conne-
xió deis partits amb els ciutadans. Per tant, va per aquesta via mes que per la via 
de crear obligacions de les especialitats institucionals. Ens trobem amb problemes 
d'aquest tipus. Cal buscar, i em sembla que és per aquí on s'ha de continuar tre-
ballant. 

Encara un altre element. Em fa la sensació que —almenys no ha quedat prou 
explícit, tot i que sé que és al cap de la majoria— están raonant amb una lógica 
global. És a dir: hi ha els abstencionistes i hi ha els participatius, i no és així. La 
major part deis abstencionistes son intermitents; tothom passa una vegada o altra 
—per dir-ho d'alguna manera— per la participado i aquest allunyament de la 
política no és tan intens. Té moltes gradacions i també sitúa la discussió d'un 
terreny mes difícil i al mateix temps menys dramátic. Perqué no hi ha aquesta 
societat separada totalment. És és un tema difícil d'investigar, perqué a través 
d'enquestes, és molt difícil de reconstruir histories de votado, si no es port un 
control de taules electoral molt concret, a través del context de llistes del cens. 
Per acabar, vull agrair tant a la Fundació Jaume Bofill, al Joan Font i a Jesús 
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Contreras i ais qui han coMaborat amb ells, el treball que s'ha presentat aquí, ja que 
ha donat motius per reflexionar. Esperem que aqüestes reflexions puguin ser d'uti-
litat ais qui heu fet el treball i a les finalitats que la Fundado s'havia proposat. 

Salvador Cardús: Suposo que s'ha entes bé que la meva intervenció no era 
una crítica ais autors, sino una crítica a les propostes. No n'hi ha cap dubte. A 
vegades, les meves formes son una mica abruptes i llavors em sap greu, perqué 
pensó que no s'hagi malentés. La prova que em sembla que és així, és que tant 
la intervenció del Pallares com després la del Josep Ma. Valles fins i tot, la del 
meu degá, les comparteixo al cent per cent. Els matisos que ens han introduít, els 
assumeixo absolutament. Estic totalment d'acord amb el que deia el Josep Ma. 
Valles en relació amb l'educació. Jo volia dir aixó, pero ja ho han dit d'una altra 
manera. I la coincidencia amb el degá hi vull insistir, ni que sigui envers el meu 
futur professional. No sé si tornara a passar gaires vegades, pero ha estat el cent 
per cent, especialment quan tu has assenyalat els dos elements positius que son 
exactament els únics deis que jo no he parlat i que, efectivament, eren els dos ais 
quals m'adhereixo absolutament, que son: mecanismes de facilitado del vot, que 
a mes expliqueu coses molt interessants i que realment ens hi podríem incorpo
rar ni que tinguessin un efecte petit o bé, per exemple, la qüestió d'incrementar 
els debats a diferents nivells; afavorir un debat polític general i participatiu en 
diferents ámbits. Aixó seria interessant. 

Voldria afegir un matís sobre el tema de l'educació. Vosaltres en algún 
moment parleu del cinisme polític. No estic segur si voleu dir: cinisme o escepti-
cisme polític, peí que dieu després. Sembla que mes aviat parleu d'escepticisme 
polític. I aixó volia afegir. Precisament, el problema de reducació és, en un sen-
tit a vegades genuí, una millora de l'educació política que podría voler dir mes 
escepticisme. És a dir, jo com mes informado tinc, mes escéptic em torno. Una 
visió esquemática de la realitat et fa molt mes entusiasta dañar a votar. I a aixó es 
Higa amb el que deia el Francesc, que volia comentar-ho. La dialéctica no és 
només educar els qui s'abstenen, perqué molts deis vots deis que sí que voten, 
probablement també necessitarien ser educats. Sobretot, si voten el que nosaltres 
volem. Hi ha gent que va a votar, pero que no sápigues que és el que va a votar 
o per qué va a votar o qué es pensa que vota. En aquest sentit, seria molt com-
plicat. Per tant, també s'hauria d'educar, en tot cas, els qui participen. 

El Jordi Porta ha assenyalat el problema clau, pero que no sé si té solució. 
Problemes complexos i missatges simples. Pero tampoc no sé si aixó és nou. 
Perqué sempre, quan els pares volen educar els filis. Educar sempre ha estat un 
fet complexíssim. Els pares han fet un missatge simple: no mengis amb els dits, 
no diguis paraulotes. I al darrere de «no diguis paraulotes», dius, home és un mis
satge simplíssim, pero al darrera d'aixó hi ha una determinada concepció del món. 
Finalment, sempre hem hagut d'anar a buscar solucions molt practiques i en polí
tica, probablement passa el mateix. Al darrere, a vegades, d'un missatge simple 



Propostes per reduir Vabstenció 85 

s'amaga una certa complexitat, que amb la inteMigéncia de tots plegats a mi em 
sembla que, mes o menys, es pot resoldre. Deixeu-me acabar amb una broma. 
Estic absolutament d'acord amb en Jesús, en la qüestió de la simultaneítat. Jo 
també estic a favor de la simultaneítat a les eleccions. Sempre que siguin les gene
ráis les que siguin simultánies amb les catalanes, pero no al revés. Llavors, sí. Si 
nosaltres convoquem eleccions autonómiques que l'Aznar s'aguanti. 

Aldo D'Ambrosio: Mes que entrar en qüestions concretes de si considero 
que el vot obligatori pot ser millor o pitjor, o algunes coses que sembla d'alguna 
manera que m'hauría hagut de sentir mes al-ludit, com seria, per exemple, el fet 
de les campanyes institucionals: Quan el Joan va venir a demanar-me informado 
sobre les campanyes que havíem fet, ell ja ho sabia que la llei electoral és una 
cosa que des de fa anys m'ha deixat frustrat: No t'acaba de donar mai les solu-
cions que tu desitjaries i és una mancanga que realment tenim i que segur seria 
també una aportado que es podría fer envers l'abstenció o altres qüestions rela-
cionades amb el tema; és que hi ha qüestions que realment no s'han tingut en 
compte. I aixó fa que les campanyes institucionals están regulades, sobretot en el 
cas concret de Catalunya, que no tenim una normativa electoral propia, i seguim 
el sistema electoral. En un moment determinat, les campanyes tenien una doble 
finalitat, que eren d'informar i d'incentivar el vot; i es va suprimir el fet de la 
incentivado del vot i ens limitem a fer una proposta, que és contractar una empre
sa que ens dona una idea del que pot ser una campanya informativa, pero pura-
ment estética i a la base ens limitem a informar de les quatre coses del dia que 
son les eleccions. De com has d'identificar-te per votar. I que pots votar per 
correu. I no es pot fer res mes, és el que marca la llei electoral. Per tant, jo cree 
que seria una cosa que també, d'alguna manera, s'hauria d'analitzar. 

Per mi la conclusió, mes que entrar en qüestions molt concretes, car aquí 
prácticament he recollit opinions a favor i en contra de tot el que s'havia plante-
jat, era que si, cada cop que s'hagués de fer un tema d'aquest que després pot 
teñir una incidencia com és en aquest cas concret, es procures la participació de 
tots els agents que preñen part en una actuado d'aquest caire. Per exemple, t'a-
dones que, quan s'ha fet una llei orgánica tan important com la que regula el sis
tema electoral del país en el seu conjunt, després condiciona totes les disposicions 
de carácter autonómic que s'han fet, i en definitiva ha donat un marge de manio
bra molt petit, com sabeu. Dones, que d'alguna manera es tingues en compte 
aixó, perqué moltes vegades, després s'han fet ordenaments jurídics que son 
quasi inoperants perqué o son molt teórics o no s'han tingut en compte una serie 
d'elements que fan que quasin sigui inviables. D'aquí, per exemple, que en la llei 
electoral, si no recordó malament, estem ara en l'avantprojecte de la sisena o sete
na modificado. Una disposició que des del 1985, fa dotze anys, i que se suposa 
que és una norma que hauria de teñir una certa estabilitat en el temps i, en canvi, 
s'han hagut de modificar. Concretament, el vot per correu que és un altre tema 
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concret que s'ha dit. Dones, a l'inrevés, en la práctica s'ha demostrat que s'ha 
hagut d'anar a un criteri, totalment, restrictíu, perqué si no les conseqüéncies que 
es podrien derivar de la utilització del vot per correu eren negatives. 

Aixó no vol dir que, fent una análisi amb mes profunditat pero que hi hagues-
sin d'estar implicats fins i tot la gent que treballa a Estadística i la gent que treba
lla a Correus i la gent que treballa en una serie d'institucions que sovint no seis 
ha tingut en compte i que de fet s'han pres decisions que després no eren massa 
viables. Cree que aquest tipus de reunions son molt positives i amb aixó sí que 
m'afegeixo a la felicitado a la Fundació Jaume Bofill i ais qui han fet el treball. 

J. Ma. Valles: Com sabeu, aqüestes sessions, al comencament ho havia d'ha-
ver dit i no sé si ho he dit, és costum que no hi hagi conclusions subscrites pels 
participants. Del que es tracta és de teñir aquest intercanvi de punts de vista entre 
diferents actors que participen o que analitzen una determinada problemática o 
un determinat fenomen. 

No hi ha conclusions i aixó m'evita la dificultat que representa fer un resum 
de la sessió. Cosa que queda en mans deis autors del treball. Pero sí que m'atre-
veixo a fer dos comentaris. 

El primer, que les propostes que surten en el treball i que nosaltres hem 
comentat aquí en diferents sentits i diferents orientación, mereixen publicació, en 
el sentit de traslladar-les a l'arena pública com a materia de controversia, per esti
mular el debat cívic i polític entorn d'aquesta qüestió, que no és estrictament la 
de rabstencionisme, sino de la ciutadania. Cree que seria bo que per mecanismes 
diferents, el que és aspecte positiu d'aquest treball fos mes conegut que no pas 
únicament circulat entre els qui hem participat en aquesta reunió. 

La segona considerado mes de fons. I dient-ho també en les altres sessions 
que hem tingut a aquí, seria de reforcar-se en la convicció que ser ciutadá en una 
democracia no pot sortir de franc. Que els avantatges que tenim de ser ciutadans 
en una democracia no ens poden sortir sense cap mena d'esforc i de disciplina 
permanent. I que encara que, de vegades, ens repugnin alguns elements mes cos
tosos d'aquest exercici de democracia son la contrapartida obligada deis benefi-
cis de que gaudim quan vivim en un sistema com aquest. I especialment, aquells 
qui hem pogut teñir la doble experiencia, no solament n'hauríem de ser molt 
conscients sino que hauríem de traslladar-ho ais qui només han tingut una única 
experiencia i possiblement només veuen una cara i no veuen 1'altra. 

Acabo agraint ais autors el treball que han fet, a la Fundació i també a tots 
els participants per haver estat aquí amb la contribució que han fet en enriquir els 
comentaris que hem tingut. 



Segona part 

EL SISTEMA ELECTORAL. 
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PRESENTACIÓ 

Quan la FundadoJaume Bofill em va encarregar el disseny d'un sistema elec
toral per a Catalunya, vaig intentar evitar dues actituds contraposades. Una seria 
la de l'idealista babau, és a dir aquell que treballaper a causes clarament impos-
sibles; i una altra seria la del mercenari intel lectual, aquell que treballa per a 
qualsevol causa quepagui bé. Certament vaig teñir la sort que la Fundado Jaume 
Bofill mai no va demanar ni una cosa ni l'altra. Ésper aixó que el text que el lec
tor té a les mans no proposa el millor deis sistemes electorals imaginables, per la 
senzilla rao que mai no seria dut a la práctica. Contrariamente hom en proposa 
un que compagina el possibilisme amb Vintent de posar remei a alguns problemes 
del nostre panorama polttic. 

Tot i aixó, calfer una advertencia al lector entusiasmat queja somnia amb 
un nou sistema electoral que subsanará els mals del nostre panorama polttic. No 
hi ha cap sistema electoral (ni idealista nipossibilista) que sigui capag de solucio
nar ek problemes d'una societat amb la seva simple presencia. Cap sistema electo
ral evita la corrupció d'una societat corrupta, ni cap sistema electoral evita la 
violencia d'una societat violenta. 

Un cop acabat aquest informe m'he adonat que la regulado d'altres aspectes 
delprocés electoral seria tan o mes important que la regulado del sistema electo
ral, per exemple qüestions com el finangament de les campanyes electorals, el 
paper que hijuguen els mitjans de comunicado, ¡'estructura deis partits polítics, 
la publicado d'enquestes, etc. No subestimo cap d'aquestes qüestions, sino que 
també en voldria encoratjar la regulado adequada. Pero cal aclarir que dissorta-
dament son qüestions alienes a Vencárrec rebut. 

També queden fora del text consideracions sobre la inelludible reforma del 
Reglament del Parlament que la introducció d'aquest tipus de sistema electoral 
propiciaría. Tan sois cal subratllar aquí que la proposta d'instaurar unes cir-
cumscripcions uninominals podría propiciar eventualment l'aparició d'algun 
diputat independent en algunes legislatures aillades. Certament, él mes probable 
seria que aixópassés tan sois de manera esporádica (i el cas alemany n'és un bon 
exemple), o que no arribes apassar mai. Malgrat tot—i per a preveure aquest cas 
bipotétic— seria assenyat d'acompanyar la instaurado del nou sistema electoral 
amb la corresponent adequació del Reglament del Parlament. 

També cal subratllar dos aspectes que poden resultar controvertís. En primer 
lloc, el lector ja veurá que el text no proposa la variado del nombre d'escons, sino 
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que proposa mantenir-lo en cent trenta-cinc. Sóc conscient que existeixen podero
sos argumentsper a defensar la seva reducció, pero també sóc conscient que intro-
duir un nouflanc de débat podría debilitar les possibilitats d'éxit d'aquesta pro
posta, per la qual cosa és millor no suggerir aquest debat. 

En segon lloc, el lector també veurá que hom suggereix la conveniencia d'im-
plantar el nou sistema electoral per etapes. Una instaurado gradual podría servir 
per a augmentar la factibilitat de la proposta éssent un element de suavització de 
¡'eventualpolémica que esproduts entre elspartits. 

Finaiment, vull mostrar el meu agraiment ais dirigents de tots els partits polt-
tics catalans que han collaborat en aquest projecte deixant clares les seves pre-
feréncies i avaluant versions anteriors del text. Sense la seva col-laborado sincera 
i anónima hauria estat impossible ajustar aquesta proposta fins afer-la assumible 
pels partits. 

Tant Vautor d'aquest text com la Fundado Jaume Boflll volemfer constar que 
en cap moment no ha estat en el nostre ánim suplantar lesfuncions deproposar i 
de projectar liéis, que son propies deis grups parlamentaris i del govern de la 
Generalitat. En aquest esforg tan sois hi ha hagut la modesta voluntat de donar un 
cop de ma ais responsables polítics des de la societat civil. I en aquesta voluntat ens 
teñen al seu costat. 

AGUSTÍBOSCH 



INTRODUCCIÓ 

Aquest informe descriu el funcionament d'un possible sistema electoral per 
al Parlament de Catalunya. Els criterís que inspiren aquest sistema son tres. 

En primer lloc, el nou sistema pretén afavorir una major capacitat de comu
nicado directa entre el ciutadá i el diputat. 

Aquesta és una necessitat que ha estat reiteradament expressada per amplis 
sectors del país. L'actual crisi de la política —la percepció per part del ciutadá que 
aquesta és una activitat allunyada deis seus interessos i aliena ais seus problemes 

•i "i 

quotidians— només pot ser solucionada si existeix una major comunicado entre 
els ciutadans i els seus representante. 

En segon lloc, busca deliberadament que la representació parlamentaria esti-
gui tan disseminada com sigui possible per totes les comarques del país. 

La intenció última és facilitar la nacionalització de la política; és a dir, que 
i 

la política arribi a tots els racons del país. En els pobles i ciutats de fora de 
Barcelona, aixó implicaría el reforcament d'una vida política que aniria mes enllá 
d'una controversia estrictament local. 

En tercer lloc, aspira a mantenir un elevat nivell de proporcionalitat. 
La proposta que hom presenta possibilita assolir els objectius anteriors sense 

distorsionar la proporcionalitat de Tactual sistema electoral. 
Cal subratllar que els dos darrérs objectius no son només una preferencia 

explícita d'aquest informe, sino que venen expressament manats per 1'article 31.1 
de PEstatut quan afirma que «el sistema electoral será de representació proporcio
nal i assegurará, a mes, Vadequada representació de totes les zones del territoñ de 
Catalunya». 

Finalment, cal avisar que hom ha procurat assolir els objectius esmentats apli-
cant els mínims canvis possibles, de manera que no calgui fer massa trencadissa 
per implementar-lo. Aixo hauria de facilitar que fos fácilment assumible per totes 
les parts implicades. 

D'acord amb els objectius exposats, el model que hom proposa és una 
variant de representació proporcional personatitzada, també conegut com a siste
ma alemany, ja que quelcom de similar está en vigor en la República Federal 
Alemanya. 

Aquest model es pot resumir de manera extremadament simplificada dient 
que el votant té dos vots: un per a un candidat individual que es presenta per una 
circumscripció uninominal, mes un altre vot per a una llista de partit. Deis resul-

i 
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tats d'aquest segon vot, s'extreu quants escons tindrá cada partit en la composi-
ció final del Parlament, mentre que el primer vot designa els diputats de les cir-
cumscripcions uninominals. 

En les planes que segueixen s'intenta explicar mes a fons com seria una 
adaptado catalana d'aquest sistema. 

La secció 1 mostra les formules electorals aplicables al model. Així mateix, 
mostra quines conseqüéncies hauria tingut aquest sistema en les eleccions cele-
brades fins ara. És a dir, mostra quants escons hauria obtingut cada partit amb els 
resultats de les eleccions de 1980, 1984, 1988, 1992 i 1995. 

Quant a les circumscripcions, el model de representado proporcional perso
nalizada es basa en una combinado de dos nivells sobreposats de circumscrip
cions electorals: unes circumscripcions uninominals i una circumscripció única 
nacional. Per aixó, la secció dos proposa una possible delimitado de les cir
cumscripcions electorals, així com un recompte deis avantatges i inconvenients 
que presenten aqüestes circumscripcions. 

La secció tres descriu la forma de vot en la qual es basaría aquest nou model 
electoral. De fet, ja s'ha dit que es tracta d'una combinado de dues formes de vot: 
un vot personalitzat per a les circumscripcions uninominals, i un vot de Uista tan-
cada per a la circumscripció única nacional. 

La secció quatre proposa un mecanisme de correcció territorial de la repre
sentado parlamentaria. Aquest mecanisme —o un d'alternatiu— és indefugible 
donat el desequilibri territorial del país. 

Finalment, la secció cinc proposa una implementació periodificada i suau del 
nou sistema electoral, de manera que es minimitzín les conseqüéncies no desitja-
des i, sobretot, doni prou temps ais partits i ais ciutadans per a adaptar-se ais 
petits canvis que es vagin incorporant. 



SECCIÓ 1. IA FÓRMULA ELECTORAL 

El sistema que hom proposa és, de fet, una combinado de dues formules suc-
cessives, una per al primer nivell de circumscripció, i una altra per al segon nivell. 

En el primer nivell de circumscripció, proposem una serie de circumscrip-
cions uninominals (vegeu-ne la delimitado en la secció dos), per la qual cosa la 
fórmula només pot ser la majoritária. 

En el segon nivell, hi ha una circumscripció única nacional que complemen
ta les anteriors. Aquesta circumscripció es regirá per una fórmula proporcional 
que es mostrará mes endavant. La combinació amb el primer nivell es fa seguint 
el que s'anomena assignació polietápica amb escons compensatoris, la qual fun
ciona de la manera següent: 

a) Els vots emesos per al segon nivell de circumscripció (és a dir, per a la 
circumscripció única nacional) determinen quants escons s'assignen a cada partit, 
a través d'una fórmula proporcional que mostrarem mes endavant. D'aquesta 
manera, cada partit obté un nombre total d'escons proporcional al percentatge de 
vots obtinguts a tot Catalunya. 

b) Parallelament es comptabilitzen quants escons ha obtingut cada partit en 
el primer nivell de circumscripcions (és a dir, en les circumscripcions uninomi
nals). Aquests escons s'anomenen escons directes, 

c) Del nombre total d'escons obtinguts per cada partit a l'apartat a, es res
ten els escons directes (obtinguts a Papartat fe). La diferencia son els escons com-
pensatoris. Cada partit designa —a partir d'una llista de candidats del partit— un 
nombre de diputats igual al nombre d'escons compensatoris que ha obtingut. 

d) El nombre d'escons que obté finalment cada partit son tots els escons 
directes que hagi obtingut mes tots els escons compensatoris que hagi aconseguit. 
En condicions normáis, aquesta suma será igual al nombre d'escons assignats en 
l'apartat a. 

La taula 1 mostra un exemple de com hauria funcionat aquest mecanisme si 
s'hagués aplicat ais resultats de les eleccions de 1992. 
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Taula 1 

Simulado das signado poüetápica, 1992 

CiU 
PSC 
ERC 
IC 
PP 

a) En cas que s'hagués 
aplicat la fórmula que 
exposarem a partir de la 
plana següent, els escons 
totals de la circumscripció 
única nacional per a cada 
partit haurien estat: 

69 
40 
11 
8 
7 

b) En cas que s'hagues-
siu estVolert les circums-
cripcions uninominals 
que mosírarem en la sec-
ció següent, els escons 
directes aconseguits per 
cada partit haurien estat: 

47 
6 

• ^ — 

^ ^ ^ ™ 

c) Per tant, els escons 
compensatoris per a cada 
partit haurien estat: 

22 
34 
11 
8 
7 

D'aquesta exposició podem concloure que el segon nivell de circumscripció 
és Púnic important per a determinar la correlació de forces entre els diferents par-
tits en la composició final del Parlament. Per a predir el nombre d'escons per a 
cada partit, no interessa conéixer el vot en les circumscripcions uninominals, sino 
el vot a les llistes de la circumscripció única nacional. 

De fet, les circumscripcions uninominals compleixen fonamentalment la fun-
ció d'apropar els diputats al chitada, pero no influeixen en la distribució d'escons 
entre els partits. 

Passem dones, a exposar la fórmula a utilitzar en el segon nivell de circums
cripció (és a dir, en la circumscripció única nacional). 

En principi, hom podría pensar en dues formules possibles, la fórmula de les 
restes mes elevades i la fórmula de les mitjanes mes elevades. 

Per una part, la fórmula de les mitjanes mes elevades mostra rimportant avan
tatge de ser la fórmula tradicional utilitzada a PEstat espanyol, tant en les eleccions 
municipals, com en les autonómiques, com al Congrés deis Diputats. Aixó hi apor
ta una major capacitat de comprensió tant per ais técnics com per ais ciutadans. 

Per altra part, cal subratllar que en una circumscripció tan gran com son 135 
escons, la fórmula de les restes mes elevades ja no dona resultáis substancialment 
diferents de la fórmula de les mitjanes mes elevades amb divisors d'Hondt 
(vegeu-ne la simulado de resultáis en Papéndix 1). 

Havent constatat que els resultats propiciats per les dues formules son prác-
ticament idéntics, pero que la fórmula de les mitjanes mes elevades incorpora 
Pimportant avantatge de la familiaritat, sembla assenyat decantar-se per aquesta 
última. 
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La fórmula de mitjanes mes elevades, ja escollida, pot aplicar-se bé amb divi
sors d'Hondt o bé amb divisors Imperiali. Els divisors Imperiali son similars ais 
divisors d'Hondt (utilitzats actualment), pero amb la novetat que la serie de divi
sors a utilitzar en els cálculs del nombre de diputats assignats a cada partit no és 
1, 2, 3, 4, etc, sino que és 2, 3, 4, 5, etc. 

Matemáticament, aixó implica que es deixa d'assignar el primer diputat de 
cada partit, mentre que tots els que no s'han distribu'it al principi, s'assignen al 
final ais partits que presenten una mitjana mes elevada. És habitual que els par-
tits mes grans siguin precisament els que presenten una mitjana mes elevada, per 
la qual cosa, a la práctica, aquests divisors son Ueugerament mes favorables ais 
partits grans que no pas els d'Hondt (constateu-ne els resultats en l'apéndix 1). 
De la mateixa manera, aquests divisors Imperiali també son una mica menys pro
pensos a fragmentar el Parlament, i per tant son mes propensos a facilitar l'e-
xisténcia de majories suficients per a formar i donar suport estable a un govern. 

Així dones, donat que els divisors Imperiali mantenen un alt grau de pro-
porcionalitat, tot facilitant la governabilitat, hom proposa la utilització d'una fór
mula de mitjanes mes elevades amb divisors Imperiali. El gráfic 1 mostra la com-
posició que hauria exhibit el Parlament de Catalunya en cas d'haver estat aplicat 
el sistema que hom proposa, juntament amb la composició que realment ha exhi
bit en les successives legislatures. 

Tal com mostren els resultats del gráfic 1, aquesta fórmula hauria propiciat 
uns resultats globals forga similars —en nombre d'escons— ais que realment ha 
exhibit el Parlament de Catalunya. 

Que la correlació de forces entre els diferents partits no quedi massa afecta
da per l'eventual introducció del nou sistema electoral ha de servir d'element de 
suavització del canvi. De la mateixa manera, aixó augmenta la probabilitat d'es-
tablir-lo per consens deis partits, ja que disminueix la possibilitat de controversia. 

Aquests resultats també deixen ciar que no és previsible que el nou sistema 
electoral dificultes l'existéncia d'una majoria absoluta capag de governar amb el 
suport parlamentan suficient. De fet, les successives majories absolutes assolides 
per Convergencia i Unió s'haurien mantingut intactes. 

Una qüestió addicional de gran importancia política és la fixació del llindar 
o barrera mínima de vots que donen dret a participar en la distribució d'escons a 
qualsevol candidatura. 

El llindar actual és d'un tres per cent deis vots a nivell provincial. Aixó no 
obstant, el fet d'augmentar la magnitud de circumscripció fins a una circums-
cripció única nacional desperta la possibilitat de generar —a Uarg termini— par-
laments Ueugerament mes fragmentats. És per aixó que hom proposa l'augment 
d'aquest llindar fins a un quatre per cent del vot nacional. 



Gráfic 1 

Composició áaí Pariamont sogons al sistema actual I sogons la nova proposta 

1980 Slmtmma mctuml Nova propomta (1a. atapa) Nova propomta (2a. atapa) 

PP18 

IC25 

ERC14 

Altres 2 

CÍU43 

PSC33 

PP18 

IC25 

ERC14 

Altres 2 

CÍU43 

PP16 

IC29 

PSC33 ERC13 

CiU43 

PSC34 

1984 Slmtama actual Nova propomta (la. etapa) Nova propomta (2a. atapa) 

IC6 
ERC5 

PP11 

CÍU72 

PSC41 

1988 Slstama actual 

PP6 
IC9 

ERC6 

PSC42 

Altres 3 

CÍU69 

1992 Slmtama actual 

IC6 PP11 

ERC5 

PSC41 

CÍU72 

PP10 

CiU69 

PSC44 

Nova propomta (la. atapa) Nova propomta (2a. atapa) 

PP6 
IC9 

ERC6 

PSC42 

Altres 3 IC10 
ERC5 

CÍU69 

PSC44 

PP7 

CÍU69 

Nova propomta (la. atapa) Nova propomta (2a. atapa) 

ERC11 

PSC40 

PP7 

CÍU70 

1995 Slmtama actual 

PP17 

IC 11 

ERC13 

PSC34 

CÍU60 

PP7 

ERG 11 

PSC40 

PP7 

ERC11 

CÍU70 

PSC40 

CIU69 

Nova propomta (la. atapa) Nova propomta (2a. atapa) 

PP17 PP18 

IC 11 

ERC13 

PSC34 

CÍU60 

IC 13 

ERC13 

PSC34 

CIU57 

NOTA: A mes de la fórmula utilitzada, altres elements son decisius per a conéixer la 
composició del Parlament. En aquest cas, la composició real ve generada per una fórmu
la d'Hondt, quatre circumscripcions i un llindar del 3 %. Tal com mostrarem mes endavant, 
la nova proposta incorpora, a mes de la fórmula Imperiali, una sola circumscripció i un 
llindar del 4 %. 
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Cal destacar que, amb el sistema de partits actual, aquesta mesura no té cap 
incidencia immediata, ja que tots els partits pariamentaris actuáis superen ámplia-
ment aquest llindar (és mes: tots ells l'han superat en totes les convocatóries), 
pero hom creu convenient establir-la a efectes preventius. 



SECCIÓ 2. LES CmCUMSCRIPCIONS ELECTORALS 

Com ja s'ha dit, es proposen dos nivells sobreposats de circumscripcions. En 
un primer nivell existeixen unes circumscripcions uninominals; és a dir, que ele-
geixen un sol diputat cada una. En segon Uoc existeix una circumscripció única 
nacional que les complementa. 

Les circumscripcions uninominals presenten tres avantatges fonamentals 
sobre les actuáis: 

d) possibiliten una relació mes directa entre els ciutadans i els diputats, 
b) faciliten rapando d'una vida política propia a molts mes racons del país, i 
c) possibiliten que les problemátiques locáis tinguin un millor accés al 

Parlament. 

Per altra part, i en cas que no s'introdutssin les correccions oportunes, aqües
tes circumscripcions uninominals correrien el perill de provocar una gran des-
proporcionalitat, podrien reduir el pes polític deis partits petits a través del vot 
útil, o podrien desencoratjar que els diputats tinguessin concepcions polítiques 
globals (de país). 

És precisament per impedir aquests problemes que hom preveu comple
mentar aqüestes circumscripcions uninominals amb la circumscripció única 
nacional ja al-ludida. Així, l'existéncia d'aquesta circumscripció única nacional 
toma a conferir possibilitats electorals ais partits petits, i pot tornar a encoratjar 
les concepcions polítiques globals. 

No obstant aixó, una de les aportacions principáis de la circumscripció única 
nacional és que impedeix que les anteriors circumscripcions uninominals impo-
sin una desproporcionalitat excessiva al sistema electoral. 

L'existéncia d'una circumscripció única nacional genera una altra conse-
qüéncia important, aquesta peí que fa a la igualtat deis ciutadans. L'actual distri-
bució d'escons entre les circumscripcions implica que un vot en la circumscripció 
de Barcelona tingui molt menys valor que un vot en la circumscripció de Lleida. 
En canvi, l'establiment d'una circumscripció comuna garanteix la igualtat del valor 
del vot a tot arreu. Aixó és un deis avantatges mes significatius d'aquesta proposta 
enfront de Tactual sistema electoral. 

Hom podría temer que l'existéncia d'aquesta circumscripció única —junta-
ment amb les tendéncies centrípetes de Tactivitat política— pogués provocar una 
concentrado metropolitana en la procedencia deis diputats, i per tant, un cert 
desequilibri territorial en la representació parlamentaria resultant. És precisament 
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per evitar aixó que la secció quatre descriu un mecanisme que aquest sistema 
electoral incorpora, i que pretén fonamentalment assolir un reequilibri territorial 
en la representado parlamentaria. 

Una vegada exposades les conseqüencies del doble nivell de circumscripció 
que hom proposa, cal entrar en la important qüestió de la delimitado geográfica 
de les circumscripcions uninominals (car la circumscripció única nacional no 
requereix cap delimitado). 

Abans pero, cal recordar que la delimitado de les circumscripcions uninomi
nals no té conseqüencies directes sobre el nombre d'escons que pot obtenir cada 
partit. Aixó és així perqué —siguin quines siguin les circumscripcions uninomi
nals— el nombre total d'escons deis partits ve determinat per la circumscripció 
única nacional. 

En un principi, hom proposa delimitar les circumscripcions uninominals pre-
nent com a criteri les unitats administratives ja existents en el país: les comarques. 

L'avantatge principal d'aquesta manera de delimitar les circumscripcions és 
que la seva coincidencia amb les unitats territorials pre-existents facilita el desen-
volupament de lligams entre el diputat, el ciutadá i la circumscripció. El diputat i 
els votants teñen menys tendencia a operar sobre un territori que perceben com 
a artificial, i en canvi, esdevenen representants i representáis d'una collectivitat 
que —independentment de la qüestió electoral— ja té una existencia administra
tiva, comercial, cultural, etc. 

El principal desavantatge d'aquesta manera de delimitar les circumscripcions 
seria que no té en compte el nombre d'habitants existents en cada circumscripció. 
En el cas de les comarques de Catalunya, aixó produiria circumscripcions amb 
volums de població molt desiguals, ja que entre l'Alta Ribagor^a i el Barcelonés 
existeixen diferencies obvies. Com a conseqüéncia, les circumscripcions mes 
poblades tindrien mes difícil desenvolupar lligams estrets entre diputat i ciutadá.1 

Per tal de solucionar aquest problema, hom proposa que les tres comarques 
mes poblades de Catalunya (el Barcelonés, el Baix Llobregat i el Valles 
Occidental) siguin redelimitades —només a efectes de la llei electoral— seguint 
un criteri poblacional. És a dir, que cada una de les circumscripcions dissenyades 
en aqüestes comarques indogui un nombre d'habitants mes o menys comparable. 
Aixó possibilita un nombre raonable d'habitants per circumscripció, la qual cosa 
faria mes factible que es desenvolupessin els lligams ja aHudits entre el ciutadá i 
el diputat. 

Tot i aixó, és important que aqüestes correccions s'estableixin respectant les 
unitats locáis tradicionals o pre-existents (p.e. els municipis, les anomenades sub-
comarques, o els districtes municipals) car ja s'ha dit que aixó facilita el desen-
volupament de lligams mes espontanis i naturals entre el diputat, el ciutadá i la 
circumscripció. 

1. Insistim a recordar que aqüestes diferencies no implicarien cap desproporcionalitat, ja que 
l'existéncia de la circumscripció única nacional sobreposada igualaría posteriorment el valor de tots 
els vots. 
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És important de veure que la delimitació exacta de les circumscripcions d'a-
questes tres comarques haurá de ser periodicament revisada segons l'evolució 
censal, ja que han estat delimitades per criteris poblacionals. Seguint l'exemple de 
tots els paísos democrátics on cal redelimitar periodicament les circumscripcions, 
és convenient que aquesta tasca sigui confiada a una comissió independent d'ex-
perts electorals, per tal d'evitar les controvérsies que altrament s'esdevindrien. 

En definitiva, hom proposa d'establir cinquanta-set circumscripcions unino
minals: les quaranta-una comarques iniciáis, mes les dinou circumscripcions uni-
nominals en qué es veurien convertides les tres comarques alludides (tretze al 
Barcelonés, tres al Baix Uobregat, i tres al Valles Occidental). Aixó és el que mos-
tra gráficament el mapa 1. 

Un avantatge afegit d'aquesta delimitació de circumscripcions és que la 
representado parlamentaria incorpora un cert criteri de re-equilibri territorial, ja 
que garanteix un mínim d'un diputat en cada comarca, independentment deis 
problemes de despoblament que estiguin sofrint. I a mes, ho fa sense provocar 
que el valor del vot sigui desigual en diferents zones del país. 

També cal assenyalar que no hi ha cap rao técnica per la qual hi hagi d'ha-
ver precisament cinquanta-set circumscripcions i no, posem-hi per cas, seixan-
ta-set. En principi, hom podría delimitar moltes mes circumscripcions uninomi-
nals. No obstant aixó, és assenyat d'establir-ne un nombre relativament baix 
(generalment, inferior a la meitat de la magnitud de la Cambra) perqué restin sufi-
cients escons compensatoris per a assignar entre els partits que teñen dret a un 
nombre elevat d'escons pero que n'han aconseguit pocs de directes. 

De no ser així, es podría produir una distorsió propia del sistema de repre
sentado proporcional personalitzada que s'anomena escons sobrers (o Über-
hangsmandaté). Imaginem-nos que un partit for^a petit té el seu vot concentrat 
en circumscripdons de molt pocs habitants, on esdevé la forga majoritária. En 
aquest cas, és teóricament possible que aquest partit obtingui mes escons direc
tes que no pas el total d'escons que li pertoquen segons el percentatge de vot 
aconseguit en la circumscripció única nacional: és a dir, li sobrarien escons! 

Aquesta distorsió esdevé mes factible quan gran part deis escons del 
Parlament son reservats a les circumscripcions uninominals, quan un partit aca
para gran part del vot de les circumscripcions menys poblades, i quan les cir
cumscripcions incorporen un nombre d'habitants molt desigual. 

Queda ciar que les dues primeres condicions no es complirien, i per tant, la 
possibilitat que es doni aquesta distorsió és remota. No obstant aixó, la tercera 
contingencia sí que es dona en aquesta proposta, per la qual cosa, seria molt 
aconsellable que unes quantes comarques de poblado extremadament reduída 
compartissin una circumscripció uninominal amb la comarca veina.2 

2. En concret, aquesta correcció només afectaría quatre comarques de l'Ámbit de Ponent: hom 
proposaria que l'Alta Ribagorca, el Palláis Sobira, la Segarra i les Garrigues compartissin una circums
cripció uninominal amb les seves comarques veines. També sería igualment satisfactori qualsevol altre 
ananjament que limites el nombre de circumscripcions uninominals de l'Ámbit de Ponent a set. 



El sistema electoral. Una proposta per al Parlament de Catalunya 101 

Malgrat ser conscients de la controversia territorial que podría generar aques
ta correcció, cal insistir que resulta técnicament necessária de cara al bon funcio-
nament del sistema. Aixo disminuiría el nombre de circumscripcions uninominals 
a cinquanta-tres. 

Mapa 1 

Les 57 circumscripcions uninominals 

Barcelonés Nord: Sta. Coloma de Gramenet i St. Adriá de Besos. 
Marge Drefc El Papiol, Molins de Rei, St. Feliu de Liobregat, St. Just Desvern, St. Joan 

Despí, Esplugues de liobregat i Cornelia de Liobregat. 
La Marina: El Prat de Liobregat, Viladecans, St. Boi de Liobregat, Viladecans, Gavá i 

Castelldefels. 



SECCIÓ 3. FORMA DE VOT 

El votant disposaria de dues paperetes, una per a la seva circumscripció uni-
nominal, i una per a la circumscripció única nacional.3 

En la primera papereta hi constaría —per ordre alfabétic— el nom de tots els 
candidats individuáis de qualsevol partit, que es presenten en aquella circums
cripció uninominal. També s'hi afegiria —entre paréntesis— el partit al qual repre
senten o el qualificatiu $ independent. L'aparenga física podría ser molt similar a 
les actuáis paperetes al Senat espanyol, la qual cosa aportaría una certa familiari-
tat de cara a relector. 

En aquesta forma de vot —anomenada vot personalitzat— el votant hauria 
d'escollir només un candidat, tot marcant-lo amb una creu. Com s'ha observat en 
la secció anterior, només el candidat amb mes vots en aquella circumscripció uni
nominal resultaría elegit. 

Un deis avantatges fonamentals del vot personalitzat és que possibilita que el 
diputat elegit en les circumscripcions uninominals obtingui de relector una con
fianza de caire individual, de manera que és mes fácil que ell mateix esdevingui 
el responsable principal de la seva acció política. Aixó pot arribar a provocar una 
major preocupado del candidat per la satisfacció de les preferéncies i necessitats 
deis seus electors, car aixó pot influir en la seva reelecció. 

De forma complementaria a la primera papereta, cada partit disposaria de la 
seva propia segona papereta. El votant hauria de seleccionar una papereta, amb 
una llista confegida per un partit, i dipositar-la en una urna separada i diferent de 
la primera. 

En la papereta hi figuraría el nom del partit, Tanagrama, i una llista comple
ta de candidats, i Paparenga podría ser molt similar a la de les actuáis Distes pro
vincial al Parlament de Catalunya o al Congrés de Diputats. De cara a l'elector, 
aixó també li aportaría una certa familiaritat amb la nova forma de vot. 

En aquesta llista hi constarien tots els candidats a ocupar els escons com
pensatoris que eventualment aconseguís el partit, de manera que s'anirien nome-
nant els diputats seguint Tordre jerárquic que figura en la llista. Tal com ha mos-
trat la secció 1, els escons compensatoris son tots aquells escons que pertoquen 

3. Si per una qüestió de simplicitat es consideres adient, també es podrien confegir unes 
paperetes comunes, en les quals el votant hauria d'assenyalar ambdues coses: el candidat preferit per 
a la seva circumscripció uninominal i la llista preferida per a la circumscripció nacional. 



sistema electoral. Una proposta per 103 

al partit en proporció ais vots que ha obtingut la seva llista, una vegada des-
comptat el nombre d'escons directes que ja ha obtingut en les circumscripcions 
uninominals. 

El vot de llista equilibra alguns excessos que el vot personalitzat podría pro-
duir si actúes tot sol. En concret, retorna a les estructures partidáries una part de 
l'exclusivitat en la representació política que els candidats individuáis els havien 
manllevat a través del vot personalitzat. Aixó és important perqué tampoc seria 
bo per a la vida política que els partits veiessin reduída la seva capacitat d'articu-
lar el debat polític —ja que no coneixem cap estructura que els pugui substituir 
amb eficacia. 

Igualment, un deis avantatges mes rellevants del vot de llista és que els par
tits poden confegir les Uistes segons criteris complementarís a la mera popularitat 
electoral d'alguns candidats (equilibrar les llistes per aconseguir representació de 
grups margináis, constituir grups parlamentaris coherents, etc). 

És molt important veure que la distinció física entre els dos tipus de papere-
tes pot arribar a facilitar la compaginado de dues inquietuds diferents en el 
moment del vot: el vot al partit, exercit segons les preferéncies ideológiques; i el 
vot a la persona, exercit segons la confianza que mereixen els candidats. 
Certament, només els electors mes sofisticats tindrien possibilitaís raonables d'a-
rribar a exercir aquesta distinció, pero aixó no ens hauria de portar a subvalorar 
les possibilitats que ens brinda aquesta innovació. 

Calen dos aclariments afegits. En primer lloc, aqüestes llistes haurien de 
poder incorporar candidats que també es presentessin en una circumscripció uni-
nominal. Aixó facilitaría que els partits presentessin candidats de primera fila fins 
i tot en les circumscripcions uninominals on tinguessin poques possibilitats d'éxit. 
Sense aquesta possibilitat, és probable que els candidats mes valuosos refusessin 
de presentar-se en les circumscripcions difícils i es refugiessin en les llistes 
nacionals.4 

En segon lloc, aquesta llista de partit hauria de ser —en principi— una única 
llista central per a tot Catalunya, ja que la circumscripció en qué es presenta és, 
de fet, una circumscripció única nacional. De totes maneres, la secció següent 
mostra com es pot regionalitzar aquesta llista central, per tal de satisfer una qües-
tió básica d'equilibri territorial de la representació parlamentaria. 

També és important subratllar que, malgrat les aparents complexitats del sis
tema que hom proposa, la forma de vot és extremadament senzilla per a relector 
mitjá, el qual només es preocupa de votar una persona per designar el seu dipu-
tat, i de votar una llista de partit per determinar la composició del Parlament. 
Contráriament, és veritat que el sistema de representació proporcional personali
zada que hom proposa pot resultar complex per a Fexpert que vol conéixer els 

3. El fet que alguns candidats siguin presents en les dues paperetes no té per qué generar 
problemes d'atribució deis escons compensatoris ja que, en cas que el candidat ja hagi guanyat un 
escó directe, n'hi hauria prou amb saltar el seu torn en la llista nacional. 
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mecanismes intems, o que vol planejar les estratégies eleaorais deis partits. No 
obstant aixó, la senzillesa és un requeriment de cara a relector mitjá (cosa que 
aquesta proposta ja satisfá), i no pas de cara a rexpert. 



SECCIÓ 4 MECANISME DE CORRECCIÓ TERRITORIAL 

El fet de disposar d'una circumscripció única nacional podría provocar una 
certa concentrado en la procedencia deis diputats. L'evident concentrado de l'ac-
tivitat política a Barcelona i les naturals tendéncies centrípetes deis aparells deis 
partits podrien provocar llistes molt «barcelonines», i per tant, un cert desequilibri 
territorial de la representado parlamentaria resultant. 

De fet, per efecte de les circumscripcions uninominals, les comarques de fora 
de Pámbit metropolita només teñen garantida una quarta part deis diputats del 
Parlament (les trenta-quatre comarques). 

És precisament per evitar un possible desequilibri com aquest que el mateix 
sistema electoral alemany ja preveu l'establiment d'uns ámbits de presentado de 
llistes (els lánder, en aquell cas), que obliguen els partits a distribuir els seus dipu
tats entre els diversos ámbits. Aixó implica que, de fet, els partits no presenten 
una sola llista nacional, sino que presenten una llista per cada ámbit. No obstant 
aixó, tal com ja s'ha mostrat en les seccions anteriors, existeix un sol escrutini 
nacional de vots i una sola assignació d'escons ais partits. 

Abans de descriure la delimitado exacta deis sis ámbits de presentado de llis
tes que hom proposa, cal mostrar el fíxncionament que tindria aquest mecanisme. 

Primer de tot, cal destacar que els ámbits de presentado de llistes només 
actúen com un mecanisme que possibilita assolir un cert equilibri territorial en 
Tassignació de diputats. Els ámbits de presentado de llistes no actúen en cap cas 
com a circumscripcions, i per tant, no influeixen sobre la distribució d'escons 
entre els partits. Aixó és així perqué, abans d'aquesta distribució de diputats ais 
diversos ámbits, els escons ja han estat assignats a cada partit seguint el procedi-
ment que mostra la secció 1. 

Partint d'aquest nombre d'escons ja assignat a cada partit, el mecanisme de 
correcció territorial actúa de manera que els partits han de distribuir aquest nom
bre d'escons entre els sis ámbits de presentado de llistes d'acord amb els vots 
obtinguts en cada ámbit. Per exemple, si un partit obté el doble de vots en les 
Comarques de Girona que en l'Ámbit de Ponent, haurá de designar el doble de 
diputats de la llista gironina que de la llista de Ponent.5 

5. Com ja es mostrará mes endavant, aquesta proporcionalitat no s'aplicará de forma exacta 
al cas de l'Ámbit Metropolita, ja que la intenció d'aquest mecanisme de correcció territorial és preci
sament limitar (a un nombre inferior a Pestrictament proporcional) els escons reservats a aquest ámbit. 
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Mapa 2 

Els sis ámbtts de presentado de litotes 
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Una vegada arribáis aquí, cada partit tindrá el nombre total de diputats que 
corresponen a cada ámbit. Pero cal recordar que alguns partits ja hauran obtingut 
escons directes en alguns deis ámbits, per la qual cosa, cada partit només haurá de 
designar el nombre de diputats que restin per a arribar al nombre total de diputats 
que li corresponen en aquell ámbit. Una simulado d'aquest procediment (amb els 
resultats de les eleccions de 1992) será exposada en la taula 3, després de mostrar 
la delimitado deis sis ámbits de presentado de ilistes que hom proposa. 

Hom suggereix que els ámbits de presentado de Ilistes coincideixin amb els 
sis ámbits de planificado territorial aprovats peí Parlament de Catalunya, i que 
mostra el mapa 2. 

Un deis avantatges principáis d'aquesta delimitado sobre una d'alternativa 
que prengués una base provincial és que aquesta delimita efica$ament un ámbit 
metropolita, que és precisament aquell la representado parlamentaria del qual es 
pretén limitar. 

La pregunta principal per fer la reserva d'escons és a quants escons cal limi
tar la representado parlamentaria de l'Ámbit Metropolita. 

En aquesta operado, el criteri que hom proposa és que el pes relatiu de les 
actuáis circumscripcions s'alteri el mínim possible.6Aquest criteri de no alterar el 
pes relatiu de les actuáis circumscripcions hauria de facilitar la transido cap al nou 
sistema, ja que disminueix la possibilitat de controversia. 

Si, al contrari d'aquest criteri, volguéssim garantir una representado de l'Ám
bit Metropolita exactament proporcional al seu pes demográfic, aixó atorgaria 
noranta-cinc escons a l'Ámbit Metropolita i quaranta a la resta de Catalunya. 
Aquesta distribució fracassaria clarament en l'objectiu d'evitar la concentració en 
la procedencia deis diputats, i seria inacceptable a Girona, Tarragona o Lleida, 
que veurien drásticament reduida la seva representado parlamentaria. 

Així dones, utilitzant el criteri d'alterar el mínim possible la representació par
lamentaria de les actuáis circumscripcions, hom proposa de limitar la representa
ció de PÁmbit Metropolita a setanta escons, i que els seixanta-cinc restants es dis-
tribueixin de forma proporcional a la població deis altres cinc ámbits. Aixó 
equival a una reserva d'escons ais sis ámbits de presentado de Ilistes com la que 
mostra la taula 2. 

El lector notará que amb una reserva d'escons com la proposada en la taula 
següent, la distribució territorial d'escons resultant és quasi equivalent a Tactual 
Per exemple, el territori de Tactual circumscripció de Barcelona (aproximadament, 
l'Ámbit Metropolita mes el Central) mantindria exactament els vuitanta-cinc 
escons deis quals disposa actualment. Per altra part, Tactual circumscripció de 
Lleida (equivalent a l'Ámbit de Ponent mes el Solsonés i part de la Cerdanya) 
quasi mantindria intacta la seva representació, passant deis quinze diputats actuáis 

6. No obstant aixó, cal recordar una altra vegada que la limitado en la representació parla
mentaria de l'Ámbit Metropolita no suposará pas un menor valor del vot (a diferencia del que succe-
eix actualment), perqué Passignació de diputats ais partits ja s'ha realitzat amb anterioritat en una cir
cumscripció única nacional que garanteix la igualtat en el valor del vot. 
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ais catorze que sumarien PÁmbit de Ponent mes el Solsonés i la Cerdanya. Les 
actuáis circumscripcions de Girona i Tarragona veurien molt lleugerament incre-
mentades les seves representacions. 

Taula 2 

Reserva d'escons enels sis ámbüs 

Ámbit 

Ámbit Metropolita 
Ámbit Central 
Camp de Tarragona 
Terres de PEbie 
Comarques de Girona 
Ámbit de Ponent 

Nombre d'escons 

70 185 
15 
14 120 
6 

18 
12 

Prorrateig actual 

85 

18 

17 
15 

Barcelona 

Tarragona 

Girona 
Lleida 

És de destacar que aquest mecanisme de correcció territorial és una bona 
manera de disseminar al maxim la representació parlamentaria en totes les zones 
del tenitori de Catalunya sense afectar la proporcionalitat. D'aquesta manera es 
compleix el mandat estatutari que *el sistema electoral será de representació pro
porcional i assegurará, a mes, Vadequada representació de totes les zones del terri-
tori de Catalunya». 

La taula 3 mostra la distribució d'escons que hauria donat el mecanisme aca-
bat d'exposar amb els vots aconseguits per cada partit en les eleccions de 1992. 
El mecanisme matemátic específic peí qual s'arriba a aquesta regionalització deis 
escons s'exposa en Papéndix 2. 

Taula 3 

SHmdació d'una regümatítzació d'escons 

CiU PSC ERC IC PP Total 
^ 

Global 
Directes+complementaris 47+22 

Ámbit Metropolita 
Ámbit Central 
Camp de Tarragona 
Terres de PEbre 
Comarques de Girona 
Ámbit de Ponent 

69 
47+22 

17+15 
6+4 
6+0 
4+0 
7+3 
7+0 

40 
6+34 

6+17 
4 
4 
1 
5 
3 

11 

5 
1 
1 
1 
2 
1 

8 

6 
0 
1 
0 
1 
0 

7 

4 
0 
2 
0 
0 
1 

70 
15 
14 
6 

18 
12 

NOTA: La primera de les dues xifres sumades sempre fa referencia ais escons directes i la segona 
ais complementaris. 
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La distribució d'escons que millor respecta el criteri d'alterar el mínim possi-
ble la representado parlamentaria de les circumscripcions actuáis és la de limitar 
la representado de PÁmbit Metropolita a setanta escons, i que els seixanta-cinc res-
tants es distribueixin de forma proporcional a la població deis altres cinc ámbits. 
Amb les dades censáis de les eleccions de 1992, aixó equivaldría a una reserva 
d'escons ais sis ámbits de presentado de llistes com la que mostra la taula 2. 

El lector notará que, d'acord amb alió exposat en les pagines 104-105, hom 
només preveu set circumscripcions uninominals en PÁmbit de Ponent i no pas les 
onze comarques realment existents. De no fer-ho així, CiU obtindria mes escons 
directes en l'Ámbit de Ponent que no pas els que li corresponen proporcional-
ment, la qual cosa implicaría que CiU hauría de cedir alguns escons deis que 
corresponen a altres ámbits (possiblement, Pámbit metropolita), per tal de man-
tenir exactament els seixanta-nou escons que préviament se li han atribuít. 

F 



SECCIÓ 5. ETAPES D'IMPLEMENTACIÓ 

El sistema electoral és un deis elements mes diñcils de reformar dins el sis
tema polític. Les raons son múltiples, pero sens dubte una d'elles és la prevenció 
que qualsevol polític assenyat sent davant el risc. És cert que les accions son sus
ceptibles de produir efectes no desitjats en qualsevol activitat humana; pero en 
política, la gravetat d'aquests efectes no desitjats pot ser molt major que en altres 
activitats. 

És per aixó que, en el camp deis sistemes electorals, tot sovint funciona alió 
del «dolent conegut». Si la pretensió és reformar el sistema existent, será impres
cindible que les reformes siguin graduáis, i que es plantegin assolir els objectius 
efectuant els mínims canvis possibles. 

Per totes aqüestes raons hom proposa que la implementació d'aquest nou sis
tema electoral es faci de manera gradual en dues etapes, que s'exposen seguida-
ment. 

Primera etapa 

La primera etapa tindria carácter preparatori. Aquesta etapa partiría de Tac
tual sistema electoral per a incorporar-hi uns petits canvis que van dirigits a 
comentar a construir el sistema electoral que hom ha exposat en les seccions pre-
cedents. Malgrat aquests canvis iniciáis, hom preveu la conservació —durant tota 
aquesta primera etapa— de les quatre circumscripcions actuáis i de Tactual fór
mula electoral. Aixó implica que el nombre d'escons deis quals disposaria cada 
un deis partits no es veuria afectat. 

Aquests canvis consistirien básicament en els dos següents. En primer lloc, 
s'incorporaria el doble nivell de circumscripció a Tactual sistema electoral. 
D'aquesta manera, les actuáis circumscripcions provincials serien complementa-
des amb unes circumscripcions uninominals seguint alió exposat en la secció 2.1 
en segon lloc, s'establiria el doble vot. D'aquesta manera, Tactual vot de llista seria 
complementat amb un vot personalitzat seguint alió exposat en la secció 3. Tal 
com ja s'ha argumentat allá, ambdues técniques van orientades a propiciar una 
major comunicado entre elector i elegit. 

Peí que fa al doble nivell de circumscripció, cal delimitar unes circumscrip
cions uninominals que complementin les actuáis circumscripcions provincials (les 
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quals hom conservaría provisionalment, com ja s'ha dit). L'argumentació exposa
da en la secció 2 continua éssent válida, de manera que hom proposaria establir 
les cinquanta-set circumscripcions uninominals que ja mostrava el mapa 1. 

No obstant aixó, si hom ja establís aquest mapa en aquesta primera etapa, els 
escons directes suposarien una part molt important del total d'escons de les 
actuáis circumscripcions de Lleida (onze sobre quinze) i de Tarragona (deu sobre 
divuit); la qual cosa, juntament amb el fet que les comarques incorporen un nom
bre d'habitants molt desigual, provocaría la distorsió deis escons sobrers (vegeu 
página 100). 

Utilitzant com a exemple els resultats de 1992, CiU obtindria els onze escons 
directes de la circumscripció de Lleida, pero com que préviament se li haurien 
atribuít nou deis quinze diputats, resultaría que dos deis diputats electes de CiU 
no podrien ocupar els seus escons, la qual cosa és una distorsió preocupant. 

Per tal d'evitar aquesta distorsió és necessari que algunes de les cinquanta-set 
circumscripcions que mostra el mapa 1 encara no siguin establertes durant aques
ta primera etapa d'implementació. En concret, el nombre máxim aconsellable de 
circumscripcions uninominals a Lleida i Tarragona és de nou.7 Hom proposa que, 
provisionalment, unes quantes comarques de Lleida i de Tarragona comparteixin 
circumscripció amb una comarca veina durant aquesta primera etapa, tal com 
mostra el mapa 3. 

Per altra part, durant aquesta primera etapa també s'establiria el doble vot, 
de manera molt similar a com ha estat exposat en la secció 3. En concret, cada 
votant disposaria de dues paperetes, una seria idéntica a la llista provincial que ja 
existeix actualment, mentre que s'hi incorporaría una altra papereta exclusiva per 
a cada una de les circumscripcions uninominals. Com ja s'ha dit en la secció 3, 
en aquesta altra papereta, el votant hauria d'escollir només un candidat exercint 
l'anomenat vot personalitzat. 

Ambdues innovacions teñen com a objectiu una major comunicado entre 
eleaor i elegit, ja que per una part, les circumscripcions uninominals possibiliten 
que els diputats s'apropin ais seus electors, i per altra part, el vot personalitzat res-
ponsabilitza el diputat de la seva acció política davant del chitada. D'aquesta 
manera el primer objectiu de la proposta comentaría a posar-se en marxa des de 
la primera etapa. 

A mes, és important que les innovacions que afecten la forma de vot siguin 
establertes ben aviat perqué son les que afecten mes directament relector mitjá. 
D'aquesta manera, la tasca pedadagógica indefugible en un canvi d'aquest tipus 
pot comentar ben aviat. I així, quan la totalitat del nou sistema estigui establert, 
els ciutadans ja portaran uns quants anys d'hábit amb la nova forma de vot, la 
qual cosa és molt aconsellable per al bon funcionament del sistema. 

7. En cas que aquesta primera etapa provisional adoptes una certa permanencia (p.e. mes 
d'una legislatura), seria técnicament aconsellable que el nombre de circumscripcions uninominals no 
superes la meitat del total d'escons de la circumscripció. 
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Mapa 3 

Clrcumscflpclons unlnomlnals provlsionals a Uekla I a Tarragona 

NOTA: Les circumscripcions uninominals a Barcelona i a Girona es mantindrien idén-
tiques a les que ja mostrava el mapa 1. 

Segona etapa 

Durant la segona etapa, els canvis fonamentals es produirien en l'escrutini, i 
no pas en la forma de vot. És a dir, serien uns canvis que, en gran mesura, pas-
sarien desapercebuts per la ciutadania no experta. Aquests canvis serien básica-
ment tres. 

En primer lloc, es passaria d'una fórmula de mitjanes mes elevades amb divi
sors d'Hondt ais divisors Imperiali, la qual cosa és imprescindible —tal com s'ha 
mostrat— si es vol compensar l'establiment de la circumscripció única nacional. 

En segon lloc, se substituirien les actuáis quatre circumscripcions per una 
sola circumscripció única nacional, encara que es distingirien els sis ámbits de 
presentació de llistes ja previstos. Tal com ja s'ha mostrat, aquests sis ámbits no 
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serien circumscripcions electorals própiament dites. No obstant aixó, farien que la 
gran majoria de ciutadans no veiessin les seves paperetes alterades, ja que menys 
d'un 10 % de la població votaría en un ámbit diferent de la circumscripció pro
vincial en qué votava anteriorment. 

En tercer Uoc, caldria substituir les circumscripcions uninominals provisionals 
exposades en el mapa 3 per les cinquanta-set circumscripcions uninominals pre-
vistes en un principi (un canvi mínim que afectaría menys d'un 1 % de la pobla
ció). Aquest canvi s'hauria de fer tot prenent en considerado les adverténcies 
exposades en les pagines 100-101, i en les pagines 108-109 sobre la distorsió ano-
menada deis escons sobrers. 

Una vegada introdults aquests canvis, es podría dir que el nou sistema, tal i 
com aquesta proposta el planteja, hauria estat implementat del tot. No obstant 
aixó, també seria convenient que, durant un temps, la comissió independent d'ex-
perts electorals proposada en la plana 14, fes un seguiment del funcionament del 
nou sistema i proposés ais poders públics les correccions adients. 





Dubtes i critiques mes habituáis 
sobre aquesta proposta 
de nou sistema electoral 





Malgrat que durant l'elaboració de la proposta tots els partits polítics varen 
ser consultats, i nombrosos polítics i experts varen poder incorporar els seus sug-
geriments, rapando a la llum pública de la proposta de nou sistema electoral ela
borada per la Fundado Jaume Bofill ha provocat un bon nombre de reaccions, 
preguntes i critiques —tantde polítics, com de periodistes i d'académics. 

Aprofitem l'avinentesa per agrair l'interés de tots aquells que han collaborat 
en el perfeccionament d'aquesta proposta. Molts polítics varen Uegir atentament 
les propostes i ens varen mostrar les seves preferéncies amb una sinceritat que els 
honora. També molts académics varen coHaborar amb for^a suggeriments o amb 
el descobriment d'alguns punts febles. 

Havent recollit totes aqüestes reaccions, sembla just donar algunes respostes, 
o bé acceptar-les. Les que segueixen son les respostes a alguns deis dubtes i cri
tiques que ha generat la proposta de nou sistema electoral publicat per la 
Fundació Jaume Bofill. 

1. Sobre la proliferació de dipútate independents 

Malgrat que és técnicament possible que un diputat independent surtí elegit 
per una circumscripció uninominal, en la práctica, la probabilitat que les cir-
cumscripcions uninominals facin proliferar la figura del diputat independent és 
mes aviat petita. Els exempies del nostre entorn (Regne Unit, República Federal 
d'Alemanya, etc.) mostren que aixó només passa en circumstancies molt excep
cional, i en qualsevol cas, el nombre de diputats independents no és mai mes 
gran d'un o dos. Aixó es deu al fet que aquests candidats han de competir amb 
els candidats deis partits, els quals teñen molts avantatges en la campanya. 
Malgrat aixó calen els següents aclariments. 

Com es repartirien els escons si un diputat independent sortts elegit en una 
circumscripció uninominal? 

Tots els partits i coalicions que han superat el llindar corresponent continua-
rien repartint-se els 135 diputats de la Cambra de manera proporcional al seu per-
centatge de vots. El diputat independent s'afegiria a aquests 135 diputats, de 
manera que la Cambra passaria a tenir-ne 136. Una Cambra amb un nombre 
potencialment variable d'escons és el que es dona en el Bundestag alemany i en 
moltíssimes altres cambres del món. 
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La presencia de diputáis independents dificultaría la formado de majories 
estables 

En realitat, seria mes probable que passés el contrari: tots els polítics saben 
que un petit grup marginal en un Parlament és un grup molt escaient per a fer-hi 
pactes. En la practica, un partit que disposés, per exemple, de 67 diputats, podria 
formar una majoria molt mes estable si hi hagués un parell de diputats indepen
dents que no pas si no hi fossin. Aixó és així perqué si bé dos diputats indepen
dents farien pujar la majoria absoluta a 69 escons, la nova majoria estaría a l'abast 
d'un grup amb 67 escons —ja que sembla molt mes fácil guanyar-se dos diputats 
independents que no pas arribar a pactes amb un altre grup parlamentari. 

La presencia de diputats independents dificultaría el funcionament del 
Parlament 

Aquest és un problema que caldria adregar modificant el Reglament del 
Parlament, cosa que probablement caldria fer de totes maneres en promulgar una 
llei electoral. 

Els partits podrien incrementar el seu nombre total de diputats presentant 
alguns deis seus candidats com a independents 

Alguns partits podrien buscar-se diputatssatéllits, diputats que legalment es 
presentessin com a independents, pero que a Phora de la veritat actuessin com a 
diputats del partit. A Phora de repartir els escons, aquell partit rebria tots els 
escons compensatoris que li corresponen sense que se li poguessin descomptar 
—com a escó directe— el del seu diputat satéllít, amb la qual cosa es desvirtua
ría la intenció del sistema. Un exemple hipotétic: un partit ha obtingut 500.000 
vots en la circumscripció única nacional (pels quals li corresponen proporcional-
ment 30 diputats), i també ha obtingut 6 escons directes. Així, li corresponen els 
sis escons directes mes vint-i-quatre (30-6) escons compensatoris (total, trenta). 
Pero resulta que en una circumscripció uninominal no ha presentat cap candidat 
oficial, sino que ha presentat un candidat satéllit que ha resultat elegit. Així con
servaría els trenta diputats oficiáis i n'obtindria un de franc. 

Existeixen diverses solucions a aquest possible desvirtuament del sistema. 
Una seria l'obligació de presentar candidats en totes les circumscripcions unino-
minals per a teñir dret a entrar en el repartiment deis escons compensatoris. 

Una solució menys arbitraria es basa en el fet que, quan un partit no presenta 
candidats oficiáis en alguna circumscripció uninominal, sino que hi presenta can
didats satéMit, sol acabar obtenint menys vots en la suma de totes les circums
cripcions uninominals que no pas els que obté en la circumscripció única 
nacional. En aquest cas, es pot procedir al repartiment deis escons compensato
ris prenent no pas aquesta última xifra, sino la mitjana entre els obtinguts en totes 
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les circumscripcions uninominals i els obtinguts en la circumscripció única 
nacional; és l'anomenada variant 50/50. Seguint amb Pexemple anterior, el partit 
havia obtingut 500.000 vots a la circumscripció única nacional, pero en les cir
cumscripcions uninominals només hauria obtingut, per exemple, 470.000 vots. 
Fent la mitjana de les dues xifres (485.000 vots) li correspondrien proporcional-
ment 29 diputats. Certament, hauria obtingut un diputat satéHit de franc, pero a 
costa de perdre un diputat propi. 

2. Sobre la complexitat del sistema 

Tots els canvis requereixen una certa adaptado, pero una observado objec-
tiva deixa ciar que la práctica totalitat deis ciutadans és perfectament capag de 
votar seguint el nou sistema. 

Elfet de votar amb duespaperetes dificulta l'acte de votar 

La gent está prou acostumada a votar amb dues paperetes en les votacions a 
les Corts Espanyoles, i no sembla que aixó li comporti excessives dificultats. Com 
que ja s'havia previst una forma de vot quasi idéntica a aquella (Túnica diferen
cia és que a la papereta sepia hi va una sola creu i no pas tres), no és previsible 
que sorgeixin dificultats. 

Si hi ha una circumscripció única nacional, com poden existir diverses ¡listes 
regionals? 

El fet que molts sistemes electorals estableixin una llista per cada circums
cripció, no implica que aixó sigui quelcom necessari. La proposta estableix diver
ses llistes regionals per a evitar els efectes centrípets que es donarien altrament. 
Pero també instaura una circumscripció única nacional perqué el valor del vot 
sigui idéntic en tot el país. 

No hi ha cap contradicció: la circumscripció única nacional assigna un nom
bre de diputats a cada partit pero no determina quines persones han de cobrir 
aquests llocs. Una vegada conegut el nombre de diputats que li pertoquen, el par
tit va cobrir les places amb candidats de les diferents regions segons uns deter
mináis cálculs matemátics. 

La regionalització deis diputats és un procés molt complex per a ser compres 
peí ciutadá mitjá 

És que no té perqué ser compres peí ciutadá mitjá, perqué la regionalització 
és un procés que només afecta els partits. Certament, els cálculs concreta son 
complexos pero no és imprescindible que el ciutadá mitjá els entengui per tal de 
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comprendre Toperativa del sistema. De fet, el chitada mitjá tampoc no compren 
com funciona la llei d'Hondt —malgrat la seva permanencia— i aixó no li impe-
deix de comprendre for^a bé Tactual sistema electoral. 

3* Sobre les conseqüéncies per ais partits 

Una elemental norma de cautela fa î ue els partits polítics vagin amb peus de 
plom a l'hora de preveure i valorar les conseqüéncies que podría teñir un nou sis
tema electoral. Malgrat que alguns canvis son previsibles, la majoria depenen de 
canvis de comportament deis actors implicats, la qual cosa no es pot preveure 
segons regles deterministes. És precisament per a poder adaptar-se a aquests can-
vis de comportament que la proposta incorpora un període transitori, durant el qual 
els partits polítics podrien adaptar-se ais canvis de comportament deis electors. 

La circumscripció única nacional comportará una major fragmentado del 
sistema de partits, i per tant, una major inestabilitat 

Precisament perqué aixó no passi, el sistema incorpora alguns correctors, 
com ara augmentar el llindar d'un 3 a un 4 % i canviar els divisors d'Hondt per 
divisors Imperiali. Malgrat aqüestes correccions, és cert que si la gent no variés en 
absolut els seas hábits de vot el nou sistema electoral podría generar una major frag
mentado del sistema de partits. Pero aquesta és una hipótesi molt poc versem-
blant. És poc probable que la gent continuí votant exactament igual que ara tot i 
disposar d'una novedosa circumscripció uninominal. Al contrari, és previsible que 
els dos partits principáis rebin mes percentatge de vot en les circumscripcions uni-
nominals (per una qüestió de bipolarització i vot útil), per la qual cosa és impro
bable que s'acabi amb una major fragmentado del sistema de partits. 

Quepassa si unpartit treu mes escons directes que ñopas escons totals que li 
pertoquen proporcionalment? 

Aquest fenomen —conegut com a escons sobrers— és prácticament impossi-
ble en la fase definitiva, pero existeix una certa possibilitat que es doni en el perí
ode transitori. En qualsevol cas, la solució davant aquesta situado seria que els 
escons sobrers passessin a incrementar el nombre d'escons del Parlament, de la 
mateixa manera que en el cas d'existéncia de diputats independents. 

El fet que alguns diputats surtin elegits per un territori concret pot anar en 
detriment de la disciplina del grup parlamentan 

Fins a cert punt aixó es pot donar, pero precisament un deis objectius del sis
tema és que els diputats siguin mes responsables davant els seus electors que no 

i 
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pas davant el cap de grup parlamentad o del secretan d'organització. Si el fet de 
lligar els diputats a un territori els impossibilita de votar com diu el cap del grup 
parlamentad, i els fa votar com volen els seus electors, aixó constitueix un impor-
tant pas endavant de cara a la responsabilitat política deis elegits. 





GLOSSARI 

Els conceptes llistats en aquest glossari —i molts d'altres— son abastament explicats en 
un volum que inicialment s'havia de publicar conjuntament amb aquest, pero que peí seu 
carácter eminentment académic, ha estat fínalment publicat en una coMecció de manuals 
universitaris. El lector interessat fará be de remetre-s'hi per a aprofundir algún aspecte que li 
interessi: Agustí Bosch, El sistema electoral, Bellaterra, Universitat Autónoma de Barcelona, 
1995. 

ASSIGNACIÓ POLIETÁPICA 

V assignació polietápica és el mecanisme peí qual els escons deis diferente 
nivells de circumscripció (vegeu nivells de circumscripció) van essent assignats en 
diverses etapes succesives. Cal notar que Passignació polietápica no és una fórmu
la electoral diferent de les altres (vegeu fórmula electoral), sino una mera succesió 
d'aquelles. Es coneixen tres maneres diferente de fer una assignació polietápica. 

En V assignació polietápica amb escons addicionals, l'assignació d'escons 
obtinguda en el primer nivell de circumscripció no influeix per a res en l'assig
nació d'escons a realitzar en el segon nivell de circumscripció. És a dir, la distri-
bució final d'escons será la mera iuxtaposició de dues assignacions d'escons total-
ment independente. 

En segon lloc, Y assignació polietápica amb escons compensatoris pren l'aplica-
ció de la fórmula en el segon nivell de circumscripció com la distribució final que 
es vol assolir. Una vegada feta la primera assignació d'escons, es calcula la quanti-
tat d'escons que cada partit requereix per arribar fins a la distribució final, i en la 
segona assignació d'escons es compensa els partits amb aquesta diferencia. 

En tercer lloc, Y assignació polietápica amb transferencia de romanents assig-
na els primers escons a través d'una quota de vote. No obstant aixó, només s'as-
signen els escons enters, sense assignar encara els escons sobrers ais partits que 
presenten les restes mes elevades. Aixó deixa un romanent de vote per a cada 
partit en cada circumscripció. També deixa un romanent d'escons no assignats en 
cada circumscripció. Tant els escons románente com els vote románente son trans
iente al nivell de circumscripció superior on son agrégate i distribu'fts segons una 
nova fórmula. 
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CracuMSCRipaó ELECTORAL 

La circumscripció electoral és el coMectiu d'electors —generalment assentats 
en un territori concret— sobre els quals es realitza roperació d'assignació deis 
escons entre les diferents candidatures. També sol anomenar-se districte electoral. 

CIRCUMSCRIPCIONS PLURINOMINALS (vegeu magnitud de circumscripció) 

CIRCUMSCRIPCIÓ ÚNICA NACIONAL (vegeu magnitud de circumscripció) 

CIRCUMSCRIPCIONS UNINOMINALS (vegeu magnitud de circumscripció) 

DEUMTTAaÓ DE LES CIRCUMSCRIPCIONS 

La delimitado de les circumscripcions és Poperació per la qual s'estableixen 
els límits tenitorials de les circumscripcions. En general, existeixen dues maneres 
de delimitar les circumscripcions. En primer lloc, es poden utilitzar les unitats 
administratives ja existents. Llavors només caldrá determinar la seva magnitud ini
cial i preveure legalment una revisió periódica d'aquesta magnitud inicial per 
adaptar-se ais canvis demográfics. Alternativament es poden delimitar circums
cripcions especifiques per al sistema electoral. En aquest cas, es determina una 
magnitud fixa de la circumscripció i es preveu una revisió periódica legal deis 
seus límits exactes. 

DIVISORS D'HONDT 

* 

Els divisors d'Hondt son els divisors utilitzats en el procediment d'Hondt 
(vegeu procediment d'Hondt) per calcular la fórmula de la mitjana mes elevada 
(vegeu fórmula de la mitjana mes elevada). Son els números 1, 2, 3, 4, etc. 

DIVISORS IMPERIALI 

Els divisors Imperiali son uns divisors utilitzats per calcular la fórmula de la 
mitjana mes elevada (vegeu fórmula de la mitjana mes elevada), en substitució 
deis divisors d'Hondt (vegeu divisors d'Hondt). El procediment per a la seva uti-
lització és similar al procediment d'Hondt (vegeu procediment d'Hondt), amb Tú
nica diferencia que la serie de divisors a utilitzar és 2, 3, 4, 5, etc. 
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FORMA DE VOT 

La forma de vot és l'operació física que ha de realitzar el votant per exercir 
el sufragi. Principalment, existeixen tres formes de vot: el votpersonalitzat (on el 
votant marca el nom del candidat que prefereix), el vot de llista (on el votant 
escull una candidatura presentada per un partit), i el votpreferencial (on el votant 
ordena els candidats de mes preferit a menys). Cada una d'aquestes formes pot 
presentar també algunes variants, com el vot multipersonalitzat, el vot de llista 
oberta o el panachage. 

FÓRMULA DE HARÉ-ANDRAE 

La fórmula de Hare-Andrae és una fórmula distributiva (vegeu formules dis
tributives) que requereix la forma de vot preferencial (vegeu forma de vot) i un 
escrutini iteratiu forga complex. 

Inicialment es calcula una quota com en totes les formules distributives (uti-
litza convencionalment la quota Droop —vegeu quota de vots). En la primera 
ronda de Pescrutini, s'assignen escons a tots els candidats amb un nombre de pri-
meres preferéncies igual o superior a la quota de Droop. Aixó deixa uns quants 
escons sobrers. 

En la segona ronda de Tescrutini, es transfereixen els vots sobrers deis can
didats ja elegits en la ronda anterior ais candidats situats en segona preferencia en 
aquells vots. D'aquesta manera alguns candidats que no arribaven a la quota de 
Droop, ara ja hi arriben i resulten elegits. Si a mes, ara els sobren vots, es trans
fereixen ais candidats situats en tercera preferencia i així succesivament, fins que 
cap candidat no arribi a la quota de Droop. 

En la tercera ronda, s'elimina de Tescrutini el candidat que, en l'anterior 
ronda, sumava menys vots. Els seus vots es transfereixen ais candidats situats en 
segona o següent preferencia. Una altra vegada, alguns candidats que no arriba
ven a la quota de Droop, ara ja hi arriben i resulten elegits. 

De la tercera ronda es torna a passar a la segona ronda, transferint els vots 
deis candidats acabats d'elegir a les seves preferéncies següents. Es procedeix abd 
de manera iterativa fins que tots els escons de la circumscripció han estat distri
buís. 

FÓRMULA DE LA MTIJANA MES ELEVADA 

La fórmula de la mitjana mes elevada és una fórmula distributiva (vegeu for
mules distributives) que intenta que els escons aconseguits per tots els partits tin-
guin el mateix cost (en nombre de vots per escó aconseguit). Es comenta assig-
nant els escons iniciáis ais partits segons el que marca la part entera de la dívisió 
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entre el nombre de vots de cada partit i la quota de vots (vegeu quota de vots). 
Aixó deixa uns escons sobrers. Llavors, es procedeix a calcular quants vots cos-
tarien —de mitjana— els escons de cada partit si li fos atribuit un escó deis 
sobrers (és a dir, es divideix el nombre de vots de cada partit pels escons enters 
ja rebuts mes un). Seguidament es van assignant els escons sobrers ais partits que 
presenten una mitjana de vots per escó mes elevada. 

Malgrat que els seus resultats son —per definido— idéntics ais aconseguits per 
Taplicació deis divisors d'Hondt (vegeu procediment d'Hondt i divisors d'Hondt), 
també solen encabir-se dintre de les formules de la mitjana mes elevada altres divi
sors com els Imperiali (vegeu divisors Imperküt), els Sainte Lagué, etc. 

FÓRMULA DE LA RESTA MES ELEVADA 

La fórmula de la resta mes elevada és una fórmula distributiva (vegeu formules 
distributives) que també s'ha anomenat —equivocadament— fórmula proporcional 
pura. El mecanisme d'atribució d'escons és el següent. Es comenta assignant els 
escons iniciáis ais partits segons el que marca la part entera de la divisió entre el 
nombre de vots de cada partit i la quota de vots (vegeu quota de vots). Aixó deixa 
uns escons sobrers. Llavors, els escons sobrers s'assignen a aquells partits que pre-
sentin les majors restes en la divisió realitzada en el pas anterior. 

FÓRMULA DE MAJORIA ABSOLUTA 

La fórmula de majoria absoluta és una fórmula majoritária (vegeu formules 
majoritáries) que atorga tots els escons de la circumscripció a la candidatura que 
obté la meitat mes un deis vots. Si cap candidatura no hi arriba, existeixen dos 
mecansimes per a facilitar que alguna ho faci. 

El primer mecanisme és la combinado d'aquesta fórmula amb la forma de 
vot preferencial (vegeu forma de vot)t de manera que els candidats minoritaris son 
eliminats i els seus vots son transferits ais candidats situats peí votant en segona 
preferencia, fins que un deis candidats suma la meitat mes un deis vots. 

El segon mecanisihe es basa en la realització d'una segona volta entre les 
candidatures mes votades en la primera, de manera que es faciliti que una de les 
candidatures obtingui la majoria absoluta. 

FÓRMULA DE MAJORIA SIMPLE 

La fórmula de majoria simple és una fórmula majoritária (vegeu formules 
majoritáries) que atorga tots els escons d'una circumscripció a la candidatura que 
obté mes vots en aquella circumscripció, sense importar quants vots ha obtingut. 
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FÓRMULA ELECTORAL 

La fórmula electoral és el procediment de cálcul utilitzat per traduir els resul
táis electorals de cada circumscripció a una distríbució d'escons parlamentaris 
entre les candidatures concurrents. Existeixen fonamentalment dues famílies de 
formules electorals: les formules majoritáries (vegeu formules majoritáries) i les 
formules distributives (vegeu formules distributives). 

FORMULES DISTRIBUTIVES 

Les formules distributives son formules electorals (vegeu formules electorals) 
que parteixen de la idea fonamental que els escons d'una circumscripció es dis
tribuirán entre les candidatures concurrents d'acord amb els vots obtinguts per 
cada una d'elles. La pretensió principal de les formules distributives és que el 
resultat final de la distríbució d'escons assoleixi un alt grau de proporcionalitat 
(vegeu proporcionalitat), per la qual cosa han estat anomenades formules pro
porcionáis. Cal notar que aquesta denominado és equívoca perqué no bateja la 
fórmula peí mecanisme essencial que utilitza, sino per una pretensió que, si bé 
pot veure's complida, també pot veure's frustrada per l'acció d'altres factors. 
N'existeixen tres (vegeu fórmula de la resta mes elevada, fórmula de la mitjana 
mes elevada, i fórmula de Hare-Andraé). 

r 

t 

FORMULES MAJORITÁRIES 

Les formules majoritáries son formules electorals (vegeu formules electorals) 
que parteixen de la idea fonamental que la candidatura que obté mes vots en una 
circumscripció es queda amb l'escó —o els escons— que es disputen. El nom de 
formules majoritáries prové del fet que sigui sempre la majoria qui s'endú tots els 
escons de la circumscripció. N'existeixen dues (vegeu fórmula de majoria simple, 

i fórmula de majoria absoluta). 

FORMULES PROPORCIONÁIS (vegeu formules distributives) 

LUNDAR 

El llindar o barrera mínima és el percentatge mínim de vots exigit a les can
didatures per a poder prendre part en l'assignació d'escons. N'existeixen diver
sos tipus. 

El primer tipus de llindar es basa en Pexigéncia d'aconseguir un percentatge 
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mínim deis vots emesos en tot el país. A les candidaturas que no obtinguin aquest 
mínim nacional, no els serán assignats escons en cap circumscripció. 

El segon tipus és un llindar circumscripció per circumscripció. En cada cir
cumscripció es comprova quines candidaturas assoleixen el percentatge mínim 
deis vots emesos en aquella circumscripció. Les candidaturas que no hagin satis-
fet el llindar requerit, no prendían part en Passignació deis escons d'aquella cir
cumscripció; pero aixó no els impedeix d'obtenir escons en altres circumscrip
cions on hagin satisfet el llindar requerit. 

El tercer tipus de llindar afecta només els sistemes electorals que contemplen 
diversos nivells de circumscripció (vegeu nivells de circumscripció). Exigeix haver 
obtingut un determinat nombre de diputats en els nivells inferiors de circums
cripció per a poder prendre part en l'assignació deis escons d'aquell nivell de cir
cumscripció. 

Finalment, també es poden establir llindars que combinen el primer i el ter
cer tipus. Aquests llindars exigeixen que un partit assoleixi alternativament un 
determinat nombre de diputats en els nivells inferiors de circumscripció, o bé un 
percentatge mínim deis vots emesos en tot el país. 

MAGNITUD DE CIRCUMSCRIPCIÓ 

La magnitud de la circumscripció és el nombre d'escons de qué disposa 
aquella circumscripció per assignar-los entre les diferents candidaturas. Cal no 
confondre la magnitud de la circumscripció amb la seva extensió, població o den-
sitat. 

La unitat de mesura de la magnitud de circumscripció és el nombre d'escons. 
Així, les circumscripcions uninominals teñen un sol escó, les circumscripcions 
plurinominals en teñen mes d'un, i la circumscripció única nacional té tants 
escons com tot el Parlament, perqué tot el país constitueix una sola circums
cripció. 

NIVELLS DE CIRCUMSCRIPCIÓ 

En principi, les circumscripcions son excloents, de manera que cada indivi-
du forma part d'una —i només d'una— circumscripció. No obstant aixó, també és 
possible que les circumscripcions se superposin jerárquicament. Per exemple, 
totes les circumscripcions uninominals d'un país (vegeu circumscripcions unino
minals) poden ser encabides dins d'una circumscripció única nacional (vegeu cir
cumscripció única nacional), sense per aixó deixar d'actuar també com a cir
cumscripcions uninominals. En aquest cas, tots els votants formarien part de les 
dues circumscripcions i tindrien dret a elegir els diputats de les dues circums
cripcions. Existirien dos nivells diferents de circumscripció (sobre com es iuxta-
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posen els resultáis deis dos nivells de circumscripció, vegeu assignació polietdpi-
cd). 

PROCEDIMENT D'HONDT 

Es tracta d'un procediment plástic per aplicar la fórmula de la mitjana mes 
elevada (vegeu fórmula de la mitjana mes elevada). En primer Uoc, es divideix el 
nombre de vots de cada partit per 1, 2, 3... de manera successiva, la qual cosa 
genera fraccions successives per a cada partit. Segon, entre les fraccions de tots 
els partits, se seleccionen les m mes grans (essent m el nombre d'escons a assig-
nar). Finaiment, s'assignen a cada partit tants escons com fraccions li han estat 
seleccionades. 

PROPORCIONAUTAT 

La proporcionalitat d'un sistema electoral és la diferencia entre el percentatge 
de vots i el percentatge d'escons obtinguts per tots els partits. Existeixen diversos 
índexs amb lleugeres diferencies matemátiques per a calcular aquesta diferencia. 

PRORRATEIG 

El prorrateig és Poperació periódica d'assignar un nombre d'escons a cada 
circumscripció existent, normalment amb la intenció que el nombre d'escons 
d'una circumscripció sigui mes o menys proporcional a la seva població. 

PRORRATEIG DESVIAT 

El prorrateig desviat és aquell en el qual el nombre d'escons de les circums-
cripcions no és proporcional al seu nombre d'habitants. El prorrateig desviat 
genera una desigualtat en el valor del vot de cada ciutadá dependent de la cir
cumscripció en la qual resideixi: en les circumscripcions en les quals el nombre 
d'habitants per escó sigui mes petit, el valor del vot de cada ciutadá será mes gran. 

QUOTA DE VOTS O QUOOENT ELECTORAL 

La quota de vots és una xifra utilitzada en les formules distributives (vegeu 
formules distributives) per realitzar els cálculs d'assignació deis escons. La quota 
mes habitual (l'anomenada quota de Haré) és igual al nombre total de vots válids 
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emesos en una circumscripció dividit peí nombre d'escons a assignar en aquella 
circumscripció. Altres quotes incrementen el denominador en una unitat (quota 
de Droop) o en diverses unitats. 

REVISIÓ PERIÓDICA (vegeu delimitado de les drcumscripcions) 

Vor PERSONAUTZAT (vegeu forma de voi) 

Vot de Uista (vegeu forma de voi) 

Vor PREFERENCIA! (vegeu forma de voi) 



Apéndixs 





APÉNDDÍ 1 

COMPOSICIO DELS SUCCESSIÜS PARLAMENTS 
SEGONS DIFERENTS SISTEMES ELECTORALS 

Eleccions al Parlament de Catalunya, 1980 

Composició real Composició durant la primera etapa 

UCD18 

PSUC 25 

ERC14 

PSA2 
UCD18 

CiU43 
PSUC 25 

PSC33 ERG 14 

Composició amb divisors Imperiali 

PSA2 

CÍU43 

PSC33 

UCD16 

PSUC 29 

ERC13 

CiU43 

PSC34 

Composició amb divisors d'Hondt 

UCD16 

PSUC 29 

ERC13 

CÍU43 

PSC34 

Composició amb la fórmula de restes 

UCD16 

PSUC 29 

ERC14 

CÍU42 

PSC34 

A la segona etapa, amb circumscripció única nacional i llindar del 4 % 



134 AGUSTl BOSCH 

Eleccions al Parlament de Catalunya, 1984 

Composició real Composició durant la primera etapa 

PP11 
IC6 

ERC5 

PSC41 

CÍU72 

PP11 
IC6 

ERC5 

PSC41 

CÍU72 

Composició amb divisors Imperiali * 

IC7 
PP10 

ERC5 

PSC44 

CÍU69 

Composició amb divisors d'Hondt 

PP11 
IC8 

ERC6 

PSC43 

CÍU67 

Composició amb la fórmula de restes * 

PP11 
IC8 

ERC6 

PSC43 

CÍU67 

* A la segona etapa, amb circumscripció única nacional i llindar del 4 %. 
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Eleccions al Parlament de Catalunya, 1988 

Composició real Composició durant la primera etapa 

PP6 CDS3 
IC9 

ERC6 

PSC42 

PP6 CDS3 
IC9 

ERC6 

CÍU69 

PSC42 

CÍU69 

Composició amb divisors Imperial i 

IC10 
PP7 

ERC5 

PSC44 

CÍU69 

Composició amb divisors d'Hondt 

ic 11 
PP7 

ERC6 

PSC43 

CÍU68 

Composició amb la fórmula de restes 

PP8 
IC 11 

ERC6 

PSC43 

CÍU67 

A la segona etapa, amb circumscripció única nacional i (lindar del 4 % 
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Eieccions al Parlament de Catalunya, 1988 (cont.) 

Composició amb divisors Imperial! * * 

PP6 CDS4 
IC10 

ERC5 

PSC43 

CiU67 

Composició amb divisors d'Hondt * * 

PP7 CDS5 

IC 11 

ERC5 

PSC42 

CIU65 

Composició amb la fórmula de restes * * 

PP7 CDS5 

IC 11 

ERC6 

PSC42 

CÍU64 

** A la segona etapa, amb circumscripció única nacional i llindar del 3 %. 
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Eleccions al Parlament de Catalunya, 1992 

Composició real Composició durant la primera etapa 

PP7 

ERG 11 

PSC40 

PP7 

ERG 11 

CÍU70 

PSC40 

CÍU70 

Composició amb divisors Imperial! 

PP7 

ERC11 

PSC40 

CÍU69 

Composició amb divisors d'Hondt 

PP8 

ERC11 

PSC40 

CÍU67 

Composició amb la fórmula de restes 

PP9 

ERC11 

PSC39 

CiU67 

A la segona etapa, amb circumscripció única nacional. 
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Eleccions al Parlament de Catalunya, 1995 

Composició real Composició durant la primera etapa 

ERC13 

IC 11 

PP17 

PSC34 

CÍU60 

ERC13 

IC 11 

PP17 

PSC34 

CÍU60 

Composició amb divisors Imperiali * 

ERC13 

IC13 

PP18 

PSC34 

CIU57 

Composició amb divisors d'Hondt 

ERC13 

IC13 

PP18 

PSC34 

CÍU57 

Composició amb la fórmula de restes * 

ERC13 

IC 14 

PP18 

PSC34 

CÍU56 

* A la segona etapa, amb circumscripció única nacional 



APÉNDDC 2 

PROCEDIMENT MATEMÁTIC PER A LA 
REGIONALITZACIÓ D'ESCONS 

Aquest apéndix pretén exposar de forma mes exacta que no pas en el text 
^ 

(pagines 108-109) el mecanisme matemátic a utilitzar per realitzar l'operació de 
regionalitzar els escons aconseguits per cada un deis partits. 

En primer lloc —i abans de realitzar Poperació própiament dita de regiona
litzar els escons— cal haver calculat el nombre total d'escons que ja ha aconse-
guit cada partit, segons la fórmula electoral ja exposada abastament en les pagi
nes 93-95. Segons aquella fórmula, els resultats de les eleccions de 1992 (vegeu 
gráfic 1, p. 96) haurien generat una composició del Parlament comía següent: CiU 
69, PSC 40, ERC 11, IC 8, PP 7. 

Abans de passar al següent cálcul, cal veure que, si bé la regionalització deis 
escons de cada un deis partits es fará d'acord amb el nombre de vots obtinguts 
en cada un deis ámbits de presentado de llistes, aixó no será així en PÁmbit 
Metropolita. Per tal d'assegurar que el nombre total d'escons que s'assignen a 
PÁmbit Metropolita no supera els setanta escons prefixats, en aquest ámbit no es 
prendra en consideració el nombre real de vots, sino el nombre de vots dismi-
nu'ít per un coeficient (que anomenarem BCN) que será constant per a tots els 
partits. 

Així dones, en segon lloc, procedirem a calcular el coeficient BCN. Mentre el 
nombre d'escons de PÁmbit Metropolita es mantingui prefixat en setanta escons, 
el coeficient que assegura matemáticament Pobtenció d'aquesta prorrata és aquell 
que verifica Pequació següent:1 

n vi:- BCN 
I ( 

6 
i - 1 (vu* BCN) + I Vjj 

J - 2 

En tercer lloc, i una vegada hem obtingut el coeficient BCN, procedirem —par
tit per partit— a una primera distribució deis seus escons entre els sis ámbits de 
presentado de llistes. Com ja s'ha dit, la distribució deis escons de cada partit en 

1. En aquesta equació, BCN és el coeficient ja aHudit, e¿ és el total d'escons per al partit i, men
tre que Vji son els vots que el partit i ha obtingut en l'ámbit j . Quan j - 1, ens estem referint a l'Ám-
bit Metropolita, mentre que j - {2,6} son tots els altres ámbits. Així, v^ son els vots que el partit i ha 
obtingut en PÁmbit Metropolita. 

* e¿) = 70 
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cada un deis ámbits, es fará d'acord amb el nombre de vots obtinguts en cada un 
deis ámbits, excepte en el cas de l'Ámbit Metropolita, on es prendrá en conside
rado el nombre de vots disminuít peí coeficient BCN. 

Els escons de cada partit en cada ámbit es poden calcular segons les formu
les següents:2 

min (ep) - ent (VJ¡* e/v^O 

o min (ei¿) - ent (vj|' • ej/v^) per a l'Ámbit Metropolita. 

És a dir, el nombre mínim d'escons que el partit concernit tindrá a cada 
ámbit, vindrá donat peí nombre de vots aconseguits en aquell ámbit (disminuít 
per BCN, si és l'Ámbit Metropolita) dividit peí total de vots aconseguits en els sis 
ámbits (amb els vots de l'Ámbit Metropolita convenientment disminuits), i multi-
plicat peí total de diputats aconseguits peí partit. 

La taula 4 exemplifica les operacions descrites fins ara amb la regionalització 
deis escons de CiU segons els resultats de 1992. 

Taula 4 

Regionalització deis escons ele CiU 

w Vj' - Vj • BCN v j ' " e / v t ' "^fej) 

Ámbit Metropolita 
Ámbit Central 
Camp de Tarragona 
Tenes de 1'Ebre 
Comarques de Girona 
Ámbit de Ponent 

767..938 
121081 
76.865 
34.633 

131.297 
87.017 

403575,9 32,58953 
9,77752 
6,20699 

10Í60248 
7,02678 

32 
9 
6 
2 

10 
7 

Total 
vt 

1.221.233 

r 

854.468,9 69 66 

NOTA: Cal teñir en compte que BCN - 0,525532 i que ej - 69. 

En quart lloc, i una vegada ja hem calculat el mínim d'escons que correspo-
nen al partit concernit en cada ámbit, cal constatar que aquest mínim no sigui 

2. En aqüestes formules, VJ¡'-VJ¡ • BCN, és a dir, VJJ' és el nombre de vots del partit i en l'Ám
bit Metropolita, una vegada aquest nombre ja ha estat disminuít peí coeficient BCN. Per altra pan, 

6 
VÜ " ( v l i ' BCN) + £ Vj¡ 

j-2 és a dir, v^' és el nombre total de vots del partit i, una vegada el nom
bre de vots que ha aconseguit en l'Ámbit Metropolita ja ha estat disminuít peí coeficient BCN. 
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inferior al nombre d'escons directes que ja ha obtingut el partit en aquell ámbit. 
En el cas que ho sigui, cal augmentar aquest nombre mínim d'escons fins a igua-
lar-lo al nombre d'escons directes obtinguts en aquell ámbit. 

En Pexemple que estem considerant, CiU havia obtingut el nombre d'escons 
directes següents: Ámbit Metropolita 17, Ámbit Central 6, Camp de Tarragona 6, 
Terres de PEbre 4, Comarques de Girona 7, i Ámbit de Ponent 7. Per tant, cal aug
mentar el nombre mínim d'escons de CiU a les Terres de PEbre fins a quatre. 

Realitzant les mateixes operacions per a cada un deis partits, els resultats de 
1992 ens generarien el nombre mínim d'escons que mostea la taula 5. 

Com mostra clarament la taula 5, els partits disposen d'un nombre mínim 
d'escons en cada ámbit i resten dotze escons per assignar. 

TAULA 5 

Obtenció deis nombres mínims d'escons 

Ámbit Metropolita 
Ámbit Central 
Camp de Tarragona 
Terres de PEbre 
Comarques de Girona 
Ámbit de Ponent 

Suma 
Global 

CiU 

32 
9 
6 
4 

10 
7 

68 
69 

PSC 

23 
3 
4 
1 
4 
3 

38 
40 

ERC 

4 
1 
1 
0 
2 
1 

9 
11 

1C 

5 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 

PP 

3 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
7 

Suma 

67 
13 
11 
5 

16 
11 

123 

Global 

70 
15 
14 
6 

18 
12 

135 

En cinqué lloc dones, és necessari assignar els dotze escons que resten. Per 
arribar al nombre global d'escons que ja sabem que pertoquen a cada partit, és 
necessari que —deis dotze— un correspongui a CiU, dos al PSC, dos a ERC, tres 
a IC i quatre al PP. De la mateixa manera, per arribar al nombre prefixat d'escons 
que corresponen a cada ámbit, és necessari que —deis dotze— tres s'atribueixin 
a PÁmbit Metropolita, dos al Central, tres al Camp de Tarragona, un a les Terres 
de PEbre, dos a les Comarques de Girona, i un a PÁmbit de Ponent. Aquesta ope
rado es fa partit per partit, tot comen$ant pels que hagin obtingut un major nom
bre d'escons directes, i continuant després pels que hagin obtingut un major nom
bre de vots. 

Els escons que resten per assignar a aquell partit, s'assignen ais ámbits que 
presentaven una major resta en el pas número tres (vegeu taula 4), sempre i quan 
aquell ámbit no hagi assolit ja el nombre prefixat d'escons que li corresponen. La 
taula 6 exemplifica aquest procés tot comengant pels escons de CiU, i passant 
després ais altres partits: 
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TAUIA 6 

Regionatítzació final deis escons de cada partit 

v j ' * ei /vt ' min (ep 

32 
9 
6 
4 
10 
7 

resta 

0,58953 
0,77752 
0,20699 

^ — 

0,60248 
0,02678 

nous 
escons 

1 

ei 

32 
10 
6 
4 
10 
7 

CiU 
Ámbit Metropolita 
Ámbit Central 
Camp de Tarragona 
Tenes de l'Ebre 
Comarques de Girona 
Ámbit de Ponent 

Total CiU 

32,58953 
9,77752 
6,20699 
2,79668 

10,60248 
7,02678 

68 1 69 

PSC 
Ámbit Metropolita 
Ámbit Central 
Camp de Tarragona 
Terres de l'Ebre 
Comarques de Girona 
Ámbit de Ponent 

Total PSC 

23,38045 
3,65078 
4,09885 
1,32552 
4,46663 
3Í07773 

23 
3 
4 
1 
4 
3 

38 

0,38045 
0,65078 
0,09885 
0,32552 
0,46663 
0,07773 

1 

1 

2 

23 
4 
4 
1 
5 
3 

40 

ERC 
Ámbit Metropolita 
Ámbit Central 
Camp de Tarragona 
Terres de l'Ebre 
Comarques de Girona 
Ámbit de Ponent 

Total ERC 

4,50312 
1,73187 
1,17499 
0,42781 
2,01935 
1,14283 

4 
1 
1 
0 
2 
1 

0,50312 
0,73187 
0,17499 
0,42781 
0,01935 
0,14283 

9 

1 
pie* 

1 

5 
1 
1 

2 
1 

2 11 

IC 
Ámbit Metropolita 
Ámbit Central 
Camp de Tarragona 
Terres de l'Ebre 
Comarques de Girona 
Ámbit de Ponent 

Total IC 

5,59110 
0,53734 
0,53399 
0,34481 
0,62524 
0,36749 

5 
0 
0 
0 
0 
0 

5 

0,59110 
0,53734 
0,53399 
0,34481 
0,62524 
0,36749 

1 
pie** 

1 

1 

6 
0 
1 
0 
1 
0 

3 8 

^ * Noteu que quan ERC realitza la seva assignació, els quinze escons que corresponen 
a l'Ámbit Central ja están coberts, per la qual cosa, encara que la seva resta indica que 
s'hauria d'atríbuir un segon escó a la llista d'ERC en l'Ámbit Central, aquest escó acaba 
assignant-se a la llista d'ERC en l'Ámbit Metropolita, i després a la llista d'ERC a les Terres 
de l'Ebre. 

** Vegeu el raonament per al cas d'ERC. 
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Vj' . e/vt' min (e¡) resta 
nous 

escons » * 

4mbit Metropolita 
Ambit Central 
Camp de Tarragona 
Terres de l'Ebre 
Comarques de Girona 
Ambit de Ponent 

Total PP 

3,93580 
0,41175 
0,72642 
0,52748 
0,63489 
0,76363 

3 
0 
0 
0 
0 
0 

3 

0,93580 
0,41175 
0,72642 
0,52748 
0,63489 
0,76363 

1 
pie* 
1+1 
pie* 
pie* 

1 

4 
0 
2 
0 
0 
1 

4 7 

* Vegeu el raonament per al cas d'ERC. 

Ja que els escons deis diferents ámbits van quedant successivament coberts, 
és ciar que la regionalització a realitzar per l'últim partit ve predeterminada per 
les regionalitzacions realitzades pels partits precedents. No obstant aixó, cal 
subratllar que aixó no afecta els escons mínims en cada ámbit, els quals no poden 
ser disminuits per les assignacions deis nous escons ais altres partits (d'aquí ve la 
denominado áJ escons mínims), 

Recollint el nombre d'escons de cada partit en cada ámbit (ep que mostra la taula 
6, podem generar un resum per a tots els partits. Aixó és el que mostra la taula 7. 

TAUIA7 
r 

Escons per partít i ámbit 

n 

Ámbit Metropolita 
Ámbit Central 
Camp de Tarragona 
Terres de l'Ebre 
Comarques de Girona 
Ámbit de Ponent 

Total 

CiU 

32 
10 
6 
4 

10 
7 

69 

PSC 

23 
4 
4 
1 
5 
3 

40 

ERC 

5 
1 
1 
1 
2 
1 

11 

IC 

6 
0 
1 
0 
1 
0 

8 

PP 

4 
0 
2 
0 
0 
1 

i» 

7 

Global 

70 
15 
14 
6 

18 
12 

135 

Finalment, només resta descompondré els escons de cada partit en cada 
ámbit en escons directes i escons compensatoris. Aixó és immediat perqué ja 
sabem quin nombre d'escons directes ha aconseguit cada partit en cada ámbit. Per 
tant, només cal arribar fins al nombre total d'escons de cada partit en cada ámbit 
mitjan$ant diputáis compensatoris, els quals serán nomenats a partir de les sis Uis-
tes que cada partit haurá presentat en cada ámbit. 

Aixó és el que mostrava la taula 3 (vegeu p. 108) la qual és reproduida tot 
seguit, com a resultat final de la regionalització d'escons. 
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