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IDEA INICIAL 
 
Comparar els sistemes electorals 
dels Estats Units i l’Estat espanyol 
per tal de descobrir quin dels dos 
era més beneficiari per els 
ciutadans, de manera que se’ls 
facilités la participació durant tot el 
procés electoral i veure, per tant, 
quin és més just de cara a aquests.  
Els dubtes van sortir a causa de la 
gran diferència aparent entre les 
dues democràcies, i el fet que als 
Estats Units els ciutadans tenien 
una major facilitat per participar en 
el procés electoral des d’un primer 
moment; el que em va dur a la 
formulació de la meva hipòtesi: “El 
sistema electoral dels Estats Units 
afavoreix més la participació dels 
ciutadans que el de l’Estat 
espanyol.”  
 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
 
Les meves fonts principals varen ser 
unes lectures universitàries molt 
detallades sobre el funcionament de 
cada un dels sistemes electorals 
(Guia del sistema electoral d’Agustí 
Bosch i America para los no 
americanos: una introducción al 
estudio de las Instituciones políticas 
de los EEUU de J. Oltra) i la llei 
electoral corresponent de cada país 
en les que es basa tot el treball.  

A partir de les lectures –que em van 
ajudar a entendre les lleis– vaig 
aprofundir en aquells temes de més 
rellevància pel treball a través de l’ús 
de recursos en línia. Un cop realitzat 
tot l’estudi teòric, vaig prosseguir a 
l’elaboració de dos tipus d’enquestes 
diferents: una per distribuir entre 
ciutadans espanyols i una altra per 
distribuir entre ciutadans americans. 
Un cop recollits suficients resultats 
com per a fer una comparativa, vaig 
prosseguir a l’afirmació o refutació final 
de la hipòtesi basant-me en l’anàlisi de 
les enquestes i la teoria que havia 
aprés a través dels volums i les webs 
consultades.  
 
CONCLUSIONS 
 

Finalment, vaig arribar a vàries 
conclusions finals respecte la hipòtesi 
inicial. En primer lloc, que tot i que cap 
dels dos sistemes és, ni molt menys, 
perfecte, en el paper, el sistema 
electoral dels Estats Units si que 
afavoriria més als ciutadans en 
comparació amb l’espanyol. En canvi, 
quan posem aquest sistema en 
pràctica i analitzem els resultats de les 
enquestes i la participació general dels 
ciutadans en les eleccions generals, la 
hipòtesi es refuta completament. Els 
resultats de la recerca, a més, han 
demostrat un interès molt baix en 
política per part dels enquestats en els 
dos països, Espanya lleugerament per 
sobre dels Estats Units però amb 
nivells més baixos dels esperats.  
Personalment, el treball m’ha portat a 
pensar que la descendent implicació 
dels ciutadans en política dificulta molt 
un canvi clarament necessari en 
l’època i el món que vivim actualment. 

 
 
 


