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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
El projecte ha tingut com a objectiu principal abordar la instrumentalització política de la immigració per part de partits 
polítics de nova extrema dreta. Aquest fenomen, que ha adquirit una gran rellevància a gran part dels països europeus, 
està adquirint una creixent rellevància en els casos britànic i català a partir de, entre altres coses, l'emergència electoral 
dels partits Plataforma per Catalunya i British National Party. En aquest sentit, el projecte ha tractat de desenvolupar 
una recerca que produís un conjunt de dades i coneixements que permetessin abordar de forma fonamentada un 
fenomen “nou” en el context català i que, fins al moment, ha rebut escassa atenció per part del món acadèmic. Dins 
d’aquest objectiu cal destacar el fet que la àmplia experiència de l’equip investigador britànic en l’anàlisi de la nova 
extrema dreta ha permès que els investigadors catalans poguessin desenvolupar la seva recerca recolzant-se i 
dialogant en la seva contrapart britànica. Els resultats de la recerca són certament novedosos i representaran una 
important contribució al coneixement d’aquest fenomen. Així, en el marc de la recerca s’han desenvolupat una sèrie 
d’entrevistes a membres i a votants de PxC, així com una enquesta a votants i una anàlisi agregada sobre el vot al 
partit. En aquest sentit, cal destacar que és la primera vegada que s’aconsegueixen aquest tipus de dades. Un fet que 
està fent, i farà, que la seva explotació i divulgació adquireixi una gran rellevància tant en el món acadèmic com en el 
de les administracions públiques. Finalment, convé ressaltar que el projecte també ha servit per consolidar la relació 
entre els equips d’investigació britànic i català i per impulsar la inserció de l’equip català en les xarxes europees 
d’investigació sobre aquesta matèria.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project has aimed to address the political use of the immigration issue by the new extreme right parties. 
This phenomenon, which has acquired great importance in most European countries, is becoming increasingly 
important in the case of Great Britain and Catalonia due to, among other things, the emergence of the parties 
Platform for Catalonia and British National Party. In this sense, the project has tried to produce a series of data 
and knowledge that allows to understand a phenomenon that is "new" in the Catalan context and that, to date, 
has received little attention from the academic world. Within this aim, it should be noted that the long 
experience of the British research team in analyzing the new extreme right has allowed Catalan researchers to 
develop their research with the solid support of the British counterpart. The research results are certainly novel 
and represent an important contribution to understanding this phenomenon. Thus, the research has developed 
a series of interviews with voters and members of PXC and a survey of voters and an overall analysis of the 
party vote. In this regard, it is important to highlight that this is the first time that such data are obtained. In this 
sense, the exploitation and dissemination of the data will surely acquire great significance both in the academia 
and in public administration. Finally, the project has also helped strengthen the relationship between the British 
and Catalan research teams and promote the integration of the Catalan team in the European research 
networks on this subject.       



 
 

 

 
 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 
 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
 
 



Memòria justificativa Batista i Roca 2010 
 
Immigració i desafecció política a l'espai local: la instrumentalització política de la 
immigració a Catalunya i Gran Bretnaya 
 

1. Introducció 
La recerca desenvolupada ha tingut com a punt de partida la consideració que les 
societats catalana i anglesa han experimentat al llarg dels darrers anys un progressiu 
enduriment de les postures envers la població immigrada i un creixement de la 
desafecció política entre la ciutadania (Méndez, 2009). Tot i que aquests dos fenòmens 
no són nous, sí que han cobrat especial força els darrers anys, i, en el marc de l’actual 
crisi econòmica, podrien esdevenir un factor de risc per a la cohesió social i la 
convivència democràtica. Especialment si són explotades a nivell polític per partits que 
tracten de treure un rèdit electoral de les angoixes i inquietuds d’una part de l’electorat. 
En aquest sentit, els darrers anys tant a Catalunya com a Anglaterra han anat guanyant 
rellevància política i social dues formacions que basen el seu discurs i activitat política 
en aquestes premisses. Es tracta de la Plataforma per Catalunya (PxC) i el British 
National Party (BNP). Aquestes formacions han aconseguit aglutinar una part del 
descontentament polític i obtenir un important recolzament electoral a determinats 
municipis dels seus respectius territoris. 
 
La rellevància d’aquests partits, més enllà del seu pes electoral actual, es troba en el fet 
que estan desenvolupat un discurs i una activitat política en la línia de la de la família de 
partits de “nova extrema dreta” (Ignazi, 2003) o “dreta radical populista” (Mudde, 
2007). Es tracta d’una sèrie de formacions que han emergit a la primera línia política 
d’un gran nombre de països europeus a partir dels anys 80 (Front Nacional francès, 
Vlaams Belang flamenc, Partit de la Llibertat austríac, Lliga Nord italiana, etc.) i que 
són considerades una família de partits pròpia i diferenciada de l’”extrema dreta 
tradicional” (Mudde, 2007). En aquest sentit, donat que Gran Bretanya i 
Espanya/Catalunya són dos dels pocs països europeus que fins al moment no han 
experimentat l’aparició al primer pla de l’escenari polític d’una formació d’aquestes 
característiques, l’emergència de PxC i del BNP pot tenir profundes repercussions en el 
sistema polític català i britànic. No només per l’important suport electoral que poden 
arribar a aglutinar aquest tipus de formacions, si no també pels efectes que això pot tenir 
sobre el discurs de la resta de formacions polítiques i sobre el conjunt del debat social al 
voltant del fenomen de la immigració.  
 
A partir d’aquestes premisses, el projecte ha tingut com a objectiu analitzar les raons i 
les conseqüències del progressiu creixement electoral d’aquestes dues formacions, i, 
incidir en aquells elements que poden prevenir el creixement de les fractures per a la 
convivència i la cohesió social.  En aquest sentit, el projecte ha tractat d’analitzar les 
raons per les quals aquestes formacions estan aconseguint atraure una àmplia base 
electoral, a determinats municipis, i escapar així de la tradicionalment exigua base 
electoral de l’extrema dreta tradicional. Així mateix, ha tractat d’encetar un diàleg entre 
els investigadors britànics i catalans per tal de comparar els casos del BNP i PxC, i, 
aportar així nous coneixements per a la comprensió del creixement electoral d’aquest 
tipus de formacions. En aquest sentit, és important destacar que l’equip d’investigadors 
britànics acumula una gran experiència en l’anàlisi d’aquest fenòmens. Per la qual cosa 
un dels objectius principals del projecte ha estat el de crear un marc de col·laboració 
que permeti tant un diàleg i un “transvasament” de coneixements dels investigadors 



britànics envers els catalans com obrir la porta per a la inserció de l’equip català en les 
xarxes d’investigació europees  
 

2. Metodologia 
Tal i com es va apuntar en la presentació del projecte, el treball de la recerca va 
correspondre de forma exclusiva a l’equip català ja que els investigadors britànics ja 
havien desenvolupat el seu treball en anys anteriors. Respecte al treball desenvolupat, 
cal fer esment a una decisió metodològica que ha fet variar algunes de les propostes 
inicials de la recerca. Així, es va estimar que l’interès de PxC ja no radicava 
exclusivament en el seu fort arrelament en certs municipis, si no que calia abordar el 
creixement experimentat pel partit al conjunt del territori. En aquest sentit, es va decidir 
que en comptes de focalitzar l’anàlisi a través d’un treball etnogràfic en uns pocs 
municipis on PxC presentes un important arrelament electoral i polític, era més adient 
abordar a PxC com un partit que ja havia adquirit una dimensió nacional. Aquesta 
“intuïció” és va veure confirmada pel resultats del partit a les eleccions autonòmiques 
2010 i municipals 2011 en que aquest va deixar de ser un fenomen “local” i va obtenir 
un gran increment de vots distribuïts a gran part del territori català.  
 
El treball desenvolupat ha consistit principalment en un abordatge directe als membres 
de PxC i als seus votants. El treball ha inclòs una aproximació tant qualitativa com 
quantitativa al fenomen. A nivell qualitatiu es van realitzar en primer lloc entrevistes a 
membres del partit. Concretament, vint entrevistes fetes principalment a coordinadors 
municipals o comarcals del partit. L’entrevista, que es va fer en les setmanes prèvies a 
les eleccions autonòmiques, va servir per abordar qüestions com l’activisme i la 
presència de PxC a la seva comarca, el seu creixement al llarg dels darrers anys, i, les 
vicissituds de la campanya electoral en la que es trobaven immersos. Igualment, es va 
fer un seguiment presencial d’un seguit d’actes del partit al llarg dels mesos de 
setembre, octubre i novembre del 2010. Per altra banda, es van fer entrevistes a votants 
del partit. Aquestes entrevistes es van fer per primera vegada durant les setmanes 
prèvies a les eleccions autonòmiques. Es va entrevistar a quaranta votants i uns altres 
vint van contestar un qüestionari elaborat a partir del guió de les entrevistes. A les 
setmanes prèvies a les eleccions municipals del 2011 es va encetar una segona ronda 
d’entrevistes amb aquells que ja havien estat entrevistats uns mesos abans. Els 
entrevistats en aquesta ocasió van ser vint-i-nou.  
 
Respecte al treball quantitatiu, donat que no existeix cap enquesta en que es reculli una 
mostra significativa de votants de PxC, es va haver de plantejar altres vies d’anàlisi del 
seu electorat. Així, en primer lloc es va desenvolupar una anàlisi agregada a partir del 
vot del partit a diferents municipis i barris. Aquesta anàlisi hauria de servir per abordar 
qüestions com quina és la relació entre vot a PxC i variables com l’atur, el percentatge 
d’immigració, les nacionalitats de la població estrangera, etc. El segon element 
desenvolupat va ser una enquesta a votants de PxC distribuïda per via electrònica al 
voltant de les eleccions estatals del vint de novembre del 2011. Aquesta enquesta va ser 
contestada per 127 persones i aporta informació sobre el perfil sociològic del seus 
electors, sobre les seves preocupacions i preferències polítiques, i, sobre les seves 
opinions respecte al propi partit. 
 
Per la recollida i anàlisi de les dades qualitatives s’ha comptat principalment amb la 
participació de l’Aitor Hernández, investigador principal de la recerca, i Joan Antón 
Mellón i Mikel Aramburu han estat els encarregats d’assessorar i fer el seguiment del 



procés de recollida de les dades. En la contrapart britànica, va ser Matthew Goodwin qui 
va estar en contacte amb l’investigador Aitor Hernández per tal d’assessorar i assegurar 
la comparatibilitat de les dades recollides. Això és així ja que Goodwin és un 
especialista en l’anàlisi qualitativa del fenomen de la nova extrema dreta (Goodwin, 
2007; 2008). En quant al treball quantitatiu, l’ha desenvolupat Aitor Hernández amb 
l’assessorament de Robert Ford que és un reconegut especialista en la matèria (Ford, 
2008; 2009). Així mateix, l’anàlisi quantitativa ha comptat també amb la col·laboració 
de dos investigadors catalans, Sergi Pardos-Prado i Toni Rodon1, que estan 
desenvolupament una línia de recerca propera al treball desenvolupat al projecte 
(Pardos-Prado y Molins, 2010). 
 
Finalment, convé apuntar que, tal i com estava previst a la proposta de recerca, 
l’investigador català Aitor Hernández va realitzar una estada de recerca a l’Institute for 
Social Change de la Universitat de Manchester. Aquesta estada es va realitzar just 
després de les eleccions autonòmiques i municipals del 2010 i 2011 i, per tant, es va 
produir en el moment idoni per analitzar de forma conjunta amb els investigadors 
britànics les dades recollides en les mencionades cites electorals.  
 

3. Resultats 
Tal i com es pot observat en l’apartat “Impacte previst”, el material recollit en el marc 
del projecte està sent la base d’un seguit d’anàlisi i publicacions sobre la matèria. Així, 
cal destacar que les entrevistes a membres del partit estan servint per reconstruir i 
entendre el funcionament i la trajectòria de Plataforma per Catalunya com a 
organització política. Aquest treball ha possibilitat entendre la importància de les 
dificultats i disfuncions organitzatives del partit a l’hora d’arrelar per tot el territori i 
erigir-se en un partit polític de primer nivell. Igualment, han mostrat com les dificultats 
del partit per enfrontar-se a unes eleccions parlamentàries com van ser les autonòmiques 
de novembre del 2010 van portar a una situació en que, segons els propis entrevistats, la 
coordinació dins del partit va ser caòtica i va impossibilitar aprofitar tots els recursos 
disponibles. El resultat va ser que PxC es va quedar a les portes del Parlament de 
Catalunya. En aquest sentit, el treball desenvolupat mostra que, de cara a l futur, cal 
tenir molt en compte la pròpia capacitat organitzativa del partit i la seva capacitat o no 
per aprofitar un context política i electoralment favorable.  
 
Les entrevistes als votants han estat transcrites integrament i analitzades mitjançant el 
buidatge i classificació de les informacions més rellevants. Aquesta anàlisi, més enllà de 
la seva translació en un article acadèmic específic, suposa una àmplia base de 
coneixement i dades sobre els electors de la nova extrema dreta que serà de gran utilitat 
de cara a futurs anàlisi. Alguns dels resultats produïts per aquest treball apunten que les 
principals preocupacions dels electores de PxC poden ser reduïdes a tres: la inseguretat 
material, una demanda de seguretat i una nostàlgia d’un ordre social clarament 
discernible, i, un rebuig a l’Islam basat en paràmetres de tradició cultural i no religiosos. 
Igualment, el treball desenvolupat ah mostrat que entre els electors destaca un fort 
pessimisme respecte al seu propi futur i l’ansietat d’un estatus social descendent que no 
es correspon amb les seves expectatives. Unes percepcions que porten a considerar que 
el vot a PxC és un “crit” demandant un restabliment d’un ordre social que atengui 

                                                            
1 Toni Rodon ha desenvolupat una sèrie d’anàlisi sobre el vot a Plataforma per Catalunya a través del 
blog “El pati descobert” del diari Ara.  



prioritàriament les seves necessitats (tant d’ordre material i econòmic com de 
reconeixement social i status). 
  
L’anàlisi agregada dels resultats electoral de PxC està sent analitzada en aquests 
moments però sembla apuntar a una relació entre un major vot al partit i la presència de 
població amb escassos recursos econòmics i baix nivell educatiu. Aquesta dada 
coincideix amb gran part dels resultats de la literatura acadèmica sobre la matèria. Un 
debat on hi més debat en la literatura acadèmica i on sembla que el nostre treball podria 
aportar nous elements d’anàlisi és el de la relació entre el vot a l’extrema dreta i la 
presència de població immigrada. Així, els primers resultats de la nostra anàlisi apunten 
que el vot a la nova extrema dreta no es concentraria en els municipis i districtes on hi 
ha més presència de població estrangera si no en les àrees residencials properes als 
nuclis mencionats. En aquest sentit estaríem davant del que s’ha anomenat “veïnatge 
xenòfob” (Goodwin, 2008). Igualment, les dades mostrarien que la proximitat de 
població marroquina, i no de qualsevol tipus de nacionalitat, és especialment procliu a 
comportar un increment en el vot a la nova extrema dreta. Aquests resultats pel cas de 
PxC estarien en línia amb els resultats obtinguts pels investigadors britànics en els seus 
treballs sobre el vot al BNP. En aquest sentit, la presentació de resultats comparats pot 
ser una importació de gran interès en el marc de la literatura acadèmica sobre la nova 
extrema dreta. 
 
 

4. Conclusions 
El gran objectiu del projecte era donar un impuls a la recerca acadèmica i al 
coneixement sobre un fenomen com és la instrumentalització política del fenomen de la 
immigració i l’emergència de partits de nova extrema dreta. En aquest sentit, aquest 
objectiu ha estat complert amb escreix. Tal i com s’ha explicat en l’apartat sobre la 
metodologia del projecte, la recerca ha permès acumular un gran volum de dades sobre 
el fenomen de la nova extrema dreta. La rellevància del treball desenvolupat radica en el 
fet que, sense cap tipus de dubte, aquests dades sobre eles electors i els integrants de 
Plataforma per Catalunya són totalment inèdites en el panorama acadèmic català i 
espanyol. Així, cal destacar que és la primera vegada que es disposa d’un volum similar 
entrevistes a membres i a votants del partit. Igualment, l’anàlisi agregada i l’enquesta 
aporten una informació que, fins al moment, no ha estat proporcionada per cap 
enquesta. 
 
Les dades recollides i els materials produïts a partir d’aquesta recerca han de entesos 
com una primera base de coneixement sobre el fenomen que ha de servir per fonamentar 
adequadament totes les anàlisi que es desenvoluparan el els propers anys en l’àmbit 
acadèmic català. Donat que aquesta és una temàtica que sembla estar agafant major pes 
a casa nostra (els resultats de PxC han millorat progressivament) no hi ha cap dubte que 
hi haurà un gran interès per analitzar adequadament aquest fenomen. Igualment, han de 
servir també com una base de coneixement científic que ha de permetre a les 
administracions públiques abordar de forma acurada el fenomen de la 
instrumentalització política del fenomen de la immigració. 
 
Respecte a l’establiment d’un marc de col·laboració entre els investigadors britànics i 
catalans, i, la inserció dels catalans en les xarxes de recerca europees, aquest és un 
objectiu que s’ha assolit completament. En aquest sentit, ja s’estan explorant noves vies 



de col·laboració i hi ha el compromís per part dels investigadors britànics d’incloure als 
investigadors catalans en possibles projectes europeus sobre la matèria.  
 

5. Impacte previst 
La recerca desenvolupada en el marc dels ajuts per a la recerca Batista i Roca ja ha 
possibilitat la transferència i l’impacte de part dels coneixements adquirits, i, està en 
vies de produir nous impactes. A continuació apuntarem alguns d’aquests impactes. 
 
Els resultats de la recerca van ser presentats en un seminari celebrat al Institut for Social 
Change (ISC) de la Universitat de Manchester en que hi van participar no només els 
investigadors britànics oficialment adscrits a la recerca, si no altres investigadors 
especialitzats en aquest fenomen. Alguns d’ells, com Mark Littler, van resultar ser 
també especialistes en el fenòmens de la nova extrema dreta i el populisme, per la qual 
cosa s’ha establert un contacte estable amb aquests investigadors. Aquest seminari, i tot 
l’estància de recerca a la Universitat de Manchester, ha estat una gran oportunitat per 
donar a conèixer tant el fenomen de la nova extrema dreta a Catalunya com per establir 
contactes i complicitats personals que de ben segur han de permetre futures 
col·laboracions en aquest àmbit. 
 
A Catalunya és va realitzar un seminari a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(ICPS) en que l’investigador Aitor Hernández va presentar els resultats de la recerca 
desenvolupada, especialment al voltant de les entrevistes a membres i votants del partit. 
Aquest seminari va comptar amb més de 60 assistents i, donat que alguna gent no va 
poder-hi assistir per les limitacions d’aforament des de l’ICPS se li va comunicar 
l’investigador la intenció de realitzar una nova sessió en el futur. Un element destacable 
d’aquest seminari és que entre el assistents hi havia majoritàriament gent de 
l’administració pública (especialment tècnics i regidors d’alguns dels principals 
municipis de Catalunya) i que, a banda de la transferència de coneixement directe que 
això suposa, alguns d’aquests van contactar amb l’investigador amb l’objectiu re buscar 
formules de col·laboració sobre la matèria. Així mateix, fruit d’aquest seminari es va 
publicar un text a la col·lecció Working Papers de l’ICPS que, al ser d’accés lliure a 
través d’Internet, ha permès una gran difusió de la tasca desenvolupada.  
 
A nivell de publicacions i congressos, la recerca ha ajudat a donar una gran empenta a la 
publicació en revistes científiques de l’àmbit espanyol de textos relacionats amb aquesta 
temàtica. Aquestes són algunes de les aportacions que s’han beneficiat del projecte en 
qüestió: 
 
Hernández-Carr, A. (2011): Plataforma per Catalunya: cómo se construye una oferta 
política legítima desde la derecha radical, ponencia presentada en el X Congreso 
AECPA, Murcia 7-9 de septiembre 
 
Hernández-Carr, A. (2011) El largo ciclo electoral de Plataforma per Catalunya: del 
ámbito local a la implantación nacional (2003-2011), Working Papers nº300, Barcelona, 
Institut de Ciències Polítiques i Socials 
 
Hernández-Carr, A. (2011), ¿La hora del populismo? Elementos para comprender el 
éxito electoral de Plataforma per Catalunya, Revista de Estudios Políticos, 153, julio- 
septiembre, 47-74.   
 



Hernández-Carr, A. (2011), La derecha radical populista en Europa: discurso,  
electorado y explicaciones, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 136:  
141-160 
 
Hernández-Carr, A. (2012), El resurgir de la nueva extrema derecha en Europa, Claves 
de Razón Práctica¸ 220: 66-73 
 
Hernández-Carr, A. (2012), El resurgir de la nueva extrema derecha en Europa: 
características y claves interpretativas, en (Antón Mellón, coord.) El fascismo clásico 
(1919-1945) y sus epígonos, Tecnos, Madrid. 
 
Igualment, cal assenyalar que la revista Política y Sociedad ha acceptat un article de 
l’investigador Aitor Hernández per a la seva avaluació. Aquest article es basa en la 
informació estreta de les entrevistes als votants de Plataforma per Catalunya. Així 
mateix, a partir de tots aquests article, i altres materials, aquest investigador ha presentat 
la seva tesi doctoral “La irrupción de la nueva extrema derecha en España: un anàlisis 
de la trayectoria, estrategia política y base electoral de Plataforma per Catalunya”. 
Aquesta és la primera tesis que aborda el fenomen de la nova extrema dreta a Catalunya 
i Espanya. 
 
En aquests moments s’està treballant en un article acadèmic que analitzarà les similituds 
i diferències entre el vot de Plataforma per Catalunya i el del British National Party. 
Donant especial rellevància a la pregunta de si hi ha una relació entre la presència de 
població immigrada i un major vot a aquests partits i, concretament, si la presència de 
determinades nacionalitats es relaciona positivament amb un vot a aquest partits. Aquest 
article està sent escrit en anglès i es presentarà a una revista del màxim impacte de 
l’àmbit anglosaxó. Els autors són Robert Ford, Matthew Goodwin, Aitor Hernández i 
Sergi Pardos-Prado. Igualment, Aitor Hernández i Toni Rodón, estan treballant en futur 
article a partir de les enquestes contestades pels votants de PxC al voltant de les 
eleccions del 20 de novembre del 2011. 
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