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1. INTRODUCCIÓ 

Si en algun moment algú us diu “Arribareu de seguida, això està a un tiro de pedra”, dubtareu 

d’aquesta afirmació. L’espai no només té mesures físiques, en molts casos està mesurat amb 

paràmetres subjectius.   

La percepció humana de l’espai ha estat analitzada des de diferents branques del coneixement. 

Aquesta percepció ha estat objecte d’estudi d’àrees com la geografia, les ciències socials i les 

ciències naturals. La majoria d’aquests estudis són teòrics i es troben englobats en el que es 

denomina la Geografia de la Percepció. 

L’espai percebut, al ser de naturalesa subjectiva i resultat de diferents factors, podria estar 

sotmès a una continua evolució i diferenciar-se entre grups de població. També és possible que 

la percepció que la societat té del seu entorn, pròxim o llunyà, pugui explicar el comportament 

de l’espècie i la seva evolució a escala global. 

Els estudis previs d’aquesta àrea presenten un patró comú, la sobreestimació espacial de lo 

pròxim i la subestimació de lo llunyà. Aquesta distorsió pot ser conseqüència d’un 

comportament territorial, com apuntava Ramón Margalef (1974), però també pot ser 

conseqüència d’altres factors, com per exemple el coneixement.  

En les últimes dècades, en els països desenvolupats hi ha hagut una avenç en la societat de la 

comunicació, en l’educació generalitzada i en la facilitat per a viatjar. En principi aquests 

avenços han pogut influir en aproximar lo llunyà i en obtenir una percepció més real del món 

que ens envolta. 

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer la distorsió espacial de la societat actual, valorar-la 

respecte a estudis previs i trobar possibles causes i conseqüències d’aquesta distorsió. 

Per això s’ha plantejat un treball que va des de l’elaboració del mostreig a realitzar sobre la 

població fins a l’anàlisi dels resultats obtinguts i la discussió i comparació d’aquests amb els 

d’estudis previs. 

Aquest treball comença amb la presentació de les bases de la Geografia de la Percepció i de 

resultats d’estudis previs basats en observacions reals.  

 

Girona, 10 de gener de 2011 

Autora: Cristina Mas Gordoa 

Tutor:  Ramon Pifarré Olivé 
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2. ANTECEDENTS  

2.1. Geografia de la Percepció 

La percepció subjectiva de l’espai que feia que els antics cartògrafs representessin tot tipus de 

monstres en les terres desconegudes ens afecta a tots. També els nostres mapes mentals 

estan plens d’éssers terrorífics, zones en blanc i grans distorsions de la realitat. Si bé aquest fet 

no és un descobriment recent, el seu estudi científic és relativament nou.  

El concepte d’espai s’ha modificat al llarg del desenvolupament de la teoria geogràfica i ha 

estat influenciat per diverses disciplines com les ciències naturals, socials i les humanitats. 

Aquestes combinacions van originar diferents escoles de la Geografia. Es pot definir la 

Geografia com la ciència espacial que s’encarrega d’estudiar l’espai i les relacions que es 

donen en aquest.  

Les diferents combinacions de la geografia amb ciències que, aparentment, no tindrien res a 

veure amb l’espai geogràfic, han enriquit els seus marcs de treball originals, ampliant la visió 

inicial de l’espai més enllà del seu concepte físic. Això ha propiciat el desenvolupament de les 

anomenades “noves geografies” entre les quals es troba la Geografia de la Percepció. 

La Geografia de la Percepció té els seus orígens als anys 60, entre investigadors anglosaxons, 

quan la subjectivitat adquireix importància en l’explicació dels fets espacials i es relaciona 

l’anàlisi geogràfic amb el psicològic. Renovant-se de la geografia  quantitativa, que deixava fora 

la societat com a constructora de l’espai, la Geografia de la Percepció critica les visions 

clàssiques, demostrant la pobresa dels models teòrics de la geografia analítica.  

Els treballs pioners realitzats pels geògrafs de la percepció d’aquella època com David 

Lowenthal (1961, 1967), Gilbert White (1970)  i Robert Kates (1962) i molt especialment pels 

urbanistes de l’Escola de Chicago, com Kevin Lynch (1960), van establir les bases teòriques i 

metodològiques per afirmar que l’espai geogràfic no és el mateix per a totes les persones, és a 

dir, que aquest té un caràcter social i personal que es construeix a partir de les vivències de 

cadascú, així com de les eines i qualitats que cada grup social desenvolupa en un context 

cultural. 
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 “El pensament i el sentiment són ambdós claus essencials per entendre la interacció de l’home 

i el medi ambient. Aquestes contribucions mostren l’existència de la subjectivitat, a vegades en 

un nivell inconscient, a vegades envoltada en un impuls assimilat per la cultura, però sempre 

jugant un rol excel·lent en la manera de captar el medi ambient i actuar sobre el mateix.” 

David Lowenthal1 

Cal destacar en aquesta línea d’investigació el treball desenvolupat per Lowenthal, que estudià 

la influència sociocultural en la formació de les diferents geografies personals, i les relacions 

amb les diferents conductes. 

Com a fonaments previs és convenient introduir alguns coneixements bàsics sobre aquest 

àmbit, per facilitar després la comprensió de les bases teòriques de la Geografia de la 

Percepció. 

2.1.1. Fonaments previs 

2.1.1.1. Espais geogràfics 

Els espais geogràfics es classifiquen en diferents tipus. 

Espais naturals: els constitueixen aquelles àrees en les que els elements naturals i les seves 

relacions caracteritzen i determinen l’espai, per sobre dels elements humans que són 

escassos. 

Espais humanitzats: són aquells en els que l’activitat humana, passada o actual, explica en 

gran mesura l’essència de l’espai. Aquest espai humanitzat es subdivideix en diversos espais 

(rural, urbà, agrari, etc). 

Espais regionals: en aquests la regió és l’element d’estudi. Són espais predefinits per una 

determinada variable escollida per múltiples criteris (històrics, demogràfics, econòmics, etc). 

Espai percebut: és el més important per els geògrafs de la percepció. Es tracta d’un espai 

totalment antropocèntric i depèn de diferents factors, ja que es basa en la percepció que  cada 

persona té del espai proper i conegut, i inclús del llunyà i desconegut. 

                                                 

1 LOWENTHAL, David; “Environmental Perception and Behavior”  dins  “Department of Geography 

Research Paper, University of Chicago Press”.  Núm. 109.  Chicago. 1967 
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2.1.1.2. La percepció 

La percepció del medi  és un procés molt complicat, ja que l’home controla cada segon unes 18 

imatges separades o impressions. Per efectuar una anàlisi simple es requereix un volum molt 

gran d’informació i per estudiar una imatge total del medi és precís afegir  elements temporals, 

intuïcions, relacions i inclús fets emotius. Donada la complexitat del procés perceptiu, no resulta 

estrany que l’Enciclopèdia de les Ciències Socials dediqui cinquanta pàgines a definir el 

concepte de la percepció.  

Cal distingir les diferències entre percepció i cognició, ambdós processos complementaris. Tant 

la cognició com la percepció constitueixen, al seu torn, elements d’un mateix procés que és el 

de conèixer, en aquest cas, l’espai geogràfic. La percepció és un procés complex en el que 

intervenen tant aspectes fisiològics, com culturals i socials, mitjançant els quals s’assigna un 

significat a la informació que arriba a través dels sentits. Mentre que la cognició implica la 

selecció, codificació i organització mental de la informació.  

2.1.1.3. El mapa cognitiu 

El terme mapa cognitiu es deu a Edward C. Tolman i al seu article“Cognitive maps in rats and 

men” (1948). En aquest, l’autor observa com les rates aprenen a buscar el menjar dins un 

laberint. La seva conclusió és que, més enllà d’aprendre la seqüència de girs, les rates 

semblen posseir en els seus cervells com un mapa de rutes que els permet relacionar elements 

espacials, el mateix que determina el seu comportament i la seva eficàcia en la localització de 

la recompensa. A aquest mapa l’anomena mapa cognitiu. 

Un mapa cognitiu és una representació molt personal de l’entorn, és a dir, es tracta d’una 

representació subjectiva de l’entorn. Cada mapa ha estat construït després de transformacions 

realitzades pels nostres filtres personals i culturals a partir d’espais físics. Es tracta d’una 

construcció intangible i de naturalesa desconeguda, només es sap que s’emmagatzema en el 

còrtex cerebral. El terme mapa és una metàfora ja no es tracta d’un mapa geogràfic. 

Els neuròlegs J. O'Keefe i J. Nadel en el seu llibre “The Hippocampus as a Cognitive Map” 

(1978) afirmen que una regió del nostre cervell, coneguda com a hipocamp, és la sèu de les 

percepcions espacials.  

El hipocamp és una de les principals estructures del cervell humà i altres mamífers. El nom li va 

estar donat per l’anatomista del segle XVI Giulio Cesare Aranzio, que observà la similitud entre 

aquesta part anatòmica i el cavallet de mar o hipocamp. 

El hipocamp està localitzat en el lòbul temporal del cervell. La seva principal funció és 

consolidar la memòria i l’aprenentatge.  
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Fig.2. Mapa cognitiu de la ciutat de Sarajevo (1996). Extret de: Universitat de Barcelona; 

Psicologia Ambiental. Cognición y Significado Ambiental. 

(Procedència: http://usd.proves.ub.edu/psicamb/uni2/2320.htm) 

 

Com ja s’ha comentat, un mapa cognitiu és un producte personal que no té perquè coincidir 

amb la realitat. Però també existeixen mapes cognitius de grup, ja que sol passar que individus 

diferents percebin la realitat de manera similar, des d’una mateixa perspectiva. En aquests 

mapes és freqüent observar distorsions comunes. Aquí s’enumeren les més destacades en 

l’àmbit urbà. 

Un primer conjunt està relacionat amb les formes geomètriques. Es tendeix a fer paral·lels 

carrers que no ho són, així com a fer perpendiculars creuaments de carrers que no ho són. 

També es perceben molts angles com a angles rectes i revolts com a rectes. 

També es troben distorsions que tenen a veure amb el fet d’augmentar o afegir elements. Així, 

es tendeix a afegir elements que fan més lògic i estructurat l’entorn. També es tendeix a 

augmentar elements que resulten propers o amb els quals s’està emocionalment implicat. 

D’aquesta manera el propi barri es representa amb una mida molt més gran de la que en 

realitat té, mentre que els barris que per desconeguts semblen amenaçadors s’encongeixen i 

s’allunyen. És comú també apropar desmesuradament el centre de la ciutat al lloc de 

residència, la gent tendeix a creure que viu a prop del centre. 
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Són nombrosos els estudis del paisatge urbà que segueixen la metodologia de Lynch. De tots 

ells cal d’estacar l’estudi realitzat per “Kansas City Planning Department”. Aquest va 

proporcionar una valuosa informació sobre les percepcions de l’home en el medi urbà i utilitzà 

la participació dels ciutadans per a la planificació de la ciutat. En aquest treball es demostrà 

que la facilitat per a formar les imatges que confeccionen els mapes cognitius, depèn de la 

presència, en el paisatge urbà, dels cinc components descrits anteriorment. 

Actualment el problema és que les ciutats tendeixen a la uniformitat. Quan els medis urbans 

perden els seus components estructurals bàsics, causant una uniformitat creixent, 

perceptivament l’home té menys poder de generar imatges, ja que els medis complexes són 

essencials per a produir estímuls òptics. A més, quan menys monòtons són els entorns, més 

gran és  la capacitat de seguretat i d’identitat dels éssers vius en aquests. És necessari que els 

homes que generen aquestes imatges no perdin el sentit de pertinença a una ciutat, el qual és 

essencial per al benestar mental i inclús es pot considerar com una part essencial de la identitat 

humana.  

Seguint en l’àmbit urbà, l’home també pot tenir mapes cognitius sobre espais en els que no té 

experiència directa. La informació la rep llavors d’altres persones i de l’ensenyament. El tipus 

de representació formada d’aquesta manera pot ser considerada com una “imatge-imaginació” 

que sol ser molt distorsionada. En la formació d’aquesta “imatge-imaginació” entren com a 

components essencials els estereotips, els mites i els prejudicis. Per això, els resultats finals 

poden ocasionar problemes de tipus econòmic i de solidaritat política i social. 

2.1.3. Aplicacions 

En la Geografia de la Percepció no es pretén analitzar a un individu, sinó trobar tendències 

generals que puguin ajudar a entendre la manera en què les persones veuen l’espai que les 

envolta. Això, al seu torn, pot tenir una sèrie d’aplicacions.  

Pot per exemple justificar el perquè de moltes decisions que es prenen, aparentment irracionals 

i contradictòries: desplaçar-se uns quants kilòmetres per comprar en una botiga gairebé 

idèntica a una que es troba a dos minuts de casa, un canvi de domicili que passa per alt 

opcions més avantatjoses, etc.  

També s’ha utilitzat la metodologia que proporciona la Geografia de la Percepció alhora de dur 

a terme diferents projectes socials, polítics, etc. Aquests projectes consideren necessari, com a 

base per al seu propi èxit, conèixer les percepcions de la població on es vol dur a terme el 

projecte. Per conèixer aquestes percepcions s’estudia el mapa cognitiu de la població. De 

manera que mitjançant el mapa cognitiu dels autòctons es coneix la seva realitat, que és la que 

determina les seves autèntiques necessitats. Aquest mètode s’ha utilitzat, per exemple, a l’hora 
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d’aplicar polítiques de desenvolupament que permetin arribar a certs espais rurals a un nivell 

de renta millor. També s’ha aplicat en la planificació urbana, des de plans parcials que poden 

afectar a un barri, fins a plans d’àmbit nacional, ja que  no és el mateix barri el que veuen i 

ordenen el tècnics que el que viuen i senten els ciutadans, i així és possible que allò que els 

urbanistes consideren essencial resulti pels habitants innecessari. 

2.2. Estudis previs 

Una de les millors maneres per aproximar-se als marcs teòrics de la Geografia de la Percepció 

és conèixer els estudis duts a terme en aquest àmbit. Els estudis que es mostren seguidament 

es classifiquen segons si analitzen mapes cognitius d’entorns urbans o d’espais més extensos. 

2.2.1. Estudi en l’àmbit urbà 

El  treball, extret de la Revista Geogràfica d’Amèrica Central, mostra els mapes cognitius d’un 

grup d’estudiants sobre el campus Omar Dengo de la Universitat Nacional  de Costa Rica. Fou 

realitzat l’any 2003 per Iliana Araya Ramírez i Xenia Pacheco Soto (Araya, 2009). 

La població estudiada va estar formada per 23 estudiants de la carrera d’ Educació Bàsica. La 

majoria dels estudiants eren dones joves, entre els 19 i 20 anys d’edat. 

En la primera part del treball, els estudiants van elaborar un plànol del campus de la universitat 

en el que havien d’indicar els punt cardinals. L’objectiu d’aquesta primera fase era explorar els 

seus coneixements previs sobre el tema i identificar les habilitats cartogràfiques que tenien. 

S’imposà la necessitat que realitzessin els dibuixos a la classe, individualment i sense consultar 

altres fonts que no fossin els seus propis coneixements. Es buscà un ambient relaxat, explicant 

als estudiants que l’objectiu fonamental d’aquesta fase no era la qualitat ni perfecció del dibuix, 

ni la seva adequació a la realitat, sinó que per el contrari, importaven molt les deformacions que 

s’introduïssin en el dibuix. 

En la segona fase s’estudiaren els marcs teòrics de la Geografia de la Percepció. 

La tercera etapa va tenir com a objectiu l’aplicació dels instruments que faciliten la lectura i 

interpretació dels mapes cognitius. Els estudiants van realitzar lectures sobre el tema i van 

elaborar nous mapes. 

Finalment es va elaborar, col·lectivament, un mapa que mostrava la representació de les 6 fites 

més esmentades (Fig.8). Les dimensions d’aquestes fites van ser proporcionals al nombre de 

mencions. 
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Fig.8. Gràfic de les fites més rellevants del campus Omar Dengo. Eix d’ordenades: les sis 

fites més importants. Eix d’abscisses: número de mencions. La paraula “soda”, utilitzada 

pels costa-riquenys, correspon a un recinte on es venen menjars o begudes. 

 

L’anàlisi dels mapes cognitius va ser realitzat col·lectivament pels estudiants, amb base a dues 

tipologies: la de Lynch i la de J. Bale, aquesta última desenvolupada per analitzar els elements 

dels mapes convencionals. A continuació s’exposen els principals resultats de l’anàlisi. 

El 65% dels mapes elaborats presentaven elements en la seva majoria abstractes. 

En els primers mapes cognitius elaborats, els realitzats abans de posar en contacte la classe 

amb la teoria, els punts cardinals van estar presents un 56% dels casos. En aquests primers 

croquis la simbologia i l’escala van ser elements absents, el que indica que eren desconeguts 

per la majoria dels estudiants. 

Els segon grup de dibuixos tenia algunes característiques dels mapes convencionals, ja que es 

va entregar informació sobre les característiques de les seves elaboracions.  En aquest 

material es presentà una modificació que contrastava amb els primers resultats obtinguts: la 

freqüència amb la que s’indicaven els punts cardinals passà del 56% al 47% i l’orientació cap al 

nord va ser del 17%. L’escala numèrica i la simbologia van ser aplicades en el 52% i 23% dels 

casos respectivament. Pel que fa a la perspectiva vertical, probablement pel seu fàcil 

reconeixement, es va mantenir, com en els primers mapes, en un 100%.  

Les fites més identificades pels estudiants corresponen als espais on habiten la major part del 

temps que estan al campus universitari. Així, les instal·lacions del Centre d’Investigació i 

Docència en Educació (CIDE), apareixien en un 83% dels mapes, seguit per la biblioteca amb 

un 61% i la “Soda Principal” amb un 57%. 
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Fig.9. Mapa cognitiu del campus Omar Dengo d’una estudiant, María Luisa. Aquest mapa 

inclou elements com l’orientació respecte al nord, la simbologia, l’escala numèrica, etc. 

 

Existeix una relació directa entre els llocs dibuixats als mapes un major nombre de vegades i 

l’ús que els estudiants fan d’aquests. Per aquest motiu la “soda” principal era una de les fites 

més importants, ja que els estudiants es reuneixen allà no només per alimentar-se sinó per 

comunicar-se i compartir. Per tant, als llocs que ajuden a establir la identitat personal i social 

se’ls dóna molt més significat i en conseqüència es magnifiquen. 

Els elements de l’espai universitari que aparegueren amb menor freqüència en els mapes 

cognitius dels estudiants van ser aquells amb ubicacions perifèriques als seus desplaçaments 

habituals o els més allunyats de les fites importants. Entre aquests elements es trobava l’edifici 

administratiu, que tot i la seva gran mida era molt poc rellevant en els mapes. 
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Fig.10. Il·lustració dels elements de l’espai universitari menys representats. 

(Procedència de les Figs.8,9 i 10: http://revista.geo.una.ac.cr/remository/rev42_art1.111.pdf)  

També resulta interessant el fet que els mapes més detallats eren els de qui només estudiava, 

mentre que els dels que compaginaven l’estudi amb altres feines eren més imprecisos. Això 

s’explica pel temps de permanència a la universitat. Quan més temps s’està a la universitat, 

més desplaçaments realitza i, en conseqüència, es configuren més xarxes espacials i mentals 

que relacionen els llocs. 

2.2.2. Estudis d’espais de grans dimensions 

La majoria dels treballs pertanyents a aquest àmbit no segueixen els plantejaments comuns de 

tot treball científic però això no els impedeix reflectir la realitat de diverses societats, resultat 

d’un cúmul d’observacions directes per part dels seus autors 

2.2.2.1. “Ecologia” 

Un dels llibres més importants en ecologia és el publicat per l’investigador espanyol Ramon 

Margalef. El llibre, “Ecologia” (Margalef, 1974), representa un dels pilars i referents més 

importants d’aquesta branca de la biologia ja que fou una aportació extensíssima i molt 

detallada sobre temes fins a llavors poc estudiats. En la setena part d’aquest, “L’ecosistema en 

l’espai”, trencant amb mètodes anteriors, Margalef presenta l’estudi de l’organització espacial 

dels ecosistemes com a base per a una descripció més correcta d’aquests mateixos. Dins 

d’aquesta setena part, sota el títol “Organització de l’espai per una espècie” es troba la base 

teòrica principal on es recolzarà el treball pràctic.  
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En aquesta part Margalef exposa que el comportament de qualsevol espècie animal implica 

consciència, utilització i organització de l’espai. Aquesta organització té una projecció interior 

subjectiva que es caracteritza per la seva convexitat. És a dir, tot ésser viu tendeix a magnificar 

l’entorn més pròxim i a subestimar el llunyà, resultat d’un comportament territorial.  

Per poder conèixer les percepcions espacials dels humans Margalef proposa un mostreig basat 

en enquestes. Tot i que ell no dugué a terme cap estudi per conèixer aquestes percepcions 

exemplifica aquests conceptes amb un mapa que mostra la idea que té un ciutadà de Nova 

York sobre Estats Units i com a referència bibliogràfica proporciona a Waldo R. Tobler (1963). 

Waldo R. Tobler és un científic “suís-americà” molt important en el camp de la cartografia i un 

dels principals investigadors de la “National Science Foundation”. En un principi es pensà que 

ell era l’autor del mapa de Margalef però llavors es trobà que Tobler, al seu torn, utilitzà una 

còpia del mapa per a la seva tesis. L’autor original del mapa és Daniel K. Wallingford. Després 

d’una extensa recerca no s’ha trobat cap informació d’aquest personatge però sí de la seva 

obra.  

2.2.2.2. “A New Yorker’s Idea of The United States of America” 

Sota aquest títol es troba el mapa realitzat per Daniel K. Wallingford amb la intenció de mostrar 

la visió que tenen d’Estats Units els novaiorquesos. Es desconeix si el mapa va ser el resultat 

d’un llarg estudi o simplement fou una sàtira. Al marge esquerra del mateix,  es troba un breu 

comentari introductori al mapa que diu “La ciutat de Nova York és única, és una nació dins 

d'una nació. Els seus habitants, dels quals n'hi ha uns 8 milions, s'anomenen novaiorquesos. 

Aquest mapa es presenta, després d'una pacient recerca, com a síntesi de les idees que els 

novaiorquesos tenen dels Estats Units.” Un comentari ambigu que no clarifica si s’ha seguit un 

estudi, si és totalment satíric o bé una combinació de les dues possibilitats anteriors. 

El mapa de Wallingford va ser publicat per la “Columbia University Press” durant la fira del llibre 

de 1936. Des de llavors ha estat reeditat diverses vegades a causa del gran èxit que va tenir 

(Fig.11). 
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Fig.11. Còpia de “A New Yorker’s Idea of The United States of America”. Aquest mateix 

mapa correspon al utilitzat per Tobler i Margalef. 

(Procedència: http://www.geog.ucsb.edu/~tobler/publications/pdf_docs/cartography/ 

projections/cartograms/Geo_Area.pdf). 

 

En la Figura 12 es presenta un  mapa polític actual d’Estats Units per facilitar la comparació 

entre el país subjectiu dels novaiorquesos i el real. 



 

Fig.12. Mapa polític d’Estats Units amb els 50 estats corresponents.

(Procedència:ht

S/map_USA.png)
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Altres errors que es poden observar són de posició. Per exemple, Montana es troba al cantó de 

Washington i no a sobre d’Oregon. Aquest últim, al seu torn, es troba realment a sota de 

Washington. 

Al voltant del mapa hi ha dibuixades petites il·lustracions, algunes satíriques,  de les diferents 

zones o icones representatives del país. Com per exemple, al marge dret, el famós edifici de 

Nova York “Empire State”.  

Amb el títol “Deixem-los parlar” es troben escrits diversos comentaris dels novaiorquesos. Com 

es podrà comprovar a continuació, aquests mostren la ignorància que tenen els habitants sobre 

la resta del territori. 

El primer comentari diu: “Tenim cosins a l’oest…viuen a Walmington, Delaware”. En aquesta 

afirmació hi ha tres errors. El primer és que l’estat de Delaware no es troba a l’oest de Nova 

York sinó al sud. El segon error és el possible pensament que una de les zones més a l’oest 

d’Estats Units és Delaware. Si es té algun dubte només fa falta mirar la situació de Delaware en 

les figures 11 i 12. L’últim error és que el poble de Walmington no existeix, el seu nom correcte 

és Wilmington i es troba a North Carolina. 

El segon comentari és: “Ell es muda a Dallas per tant podrà estar a prop de la seva mare del 

Paso”. Aquesta afirmació no és certa perquè tot i que les dues ciutats es troben al mateix estat 

(Texas), la distància que les separa és de 920 km.  

El tercer comentari és: “Indiana era una reserva d’indis fins fa poc, no?”. Clara confusió de 

l’estat d’Indiana amb el terme d’indis.  

Com a penúltim comentari es troba: “Et mudes a Indianapolis, m’has de deixar donar-te una 

carta per la meva neboda a Minneapolis”.  Seria un encàrrec complicat de realitzar  ja que 

Indianapolis es troba a l’estat d’Indiana i Minneapolis a l’estat de Minnesota.  Entre les dues 

ciutats hi ha aproximadament uns 822 km de distància, que seria com la distància entre 

Barcelona i París. 

I com a darrer i últim comentari: “Oh sí! Ell s’apuntà a la marató de natació, des de Los Angeles 

fins a Hawaii.” Impossible de realitzar per un humà, ja que la distància entre Los Angeles i 

Hawaii és d’uns 4020 km. 

Wallingford  realitzà un altre estudi coetani a aquest, conegut amb el nom de “A Bostonian’s 

Idea of The United States of America”. 
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2.2.2.3. “A Bostonian’s Idea of The United States of America” 

Sota aquest títol es troba un altre mapa de Daniel K. Wallingford (fig. 13), de conceptes 

semblants al que publicà sobre Nova York però aquesta vegada Wallingford es ficà en la pell 

d’un bostonià. També publicat el 1936, el mapa ha estat reeditat nombroses vegades. 

 

Fig.13. Vista de “A Bostonian’s Idea of The United States of America” (1936).  

Les figures 14, 15 i 16 permeten una observació més precisa del mapa. 

 

Fig.14. Ampliació de la part dreta de “A Bostonian’s Idea of The United States of America”. 
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Seguint l’estil de l’anterior mapa, aquest presenta diverses anotacions que mostren la intenció 

crítica de l’autor. Les figures 14, 15 i 16 corresponen a les tres anotacions més rellevants del 

mapa. Les traduccions de les tres figures es mostren a continuació. 

Traducció de la figura 14: “Avís. Com que aquest mapa conté algunes imprecisions, el seu ús 

relacionat amb problemes de navegació, astronomia, meteorologia, etc, no és recomanable”. 

“Boston i els seus voltants.  Importants ciutats i pobles que no són mostrats en el mapa general 

per falta d’espai estan inclosos en aquest afegit”.  Just a sobre d’aquest últim comentari es 

troba un petit mapa que representa els voltants de Boston (fig.14). 

 

Fig.15. Ampliació del quadre superior de “A Bostonian’s Idea of The United States of 

America”. 

Traducció de la figura 15: “Una persona nascuda a la ciutat de Boston i residint a Boston potser 

no és un bostonià; en canvi una persona nascuda a Hingham2, vivint a Newton3 és probable 

que sigui un bostonià. La falta d’un llibre amb una segura definició de bostonià s’ha afegit a les 

moltes dificultats trobades pels publicadors d’aquest mapa. Les idees de molts bostonians pel 

que fa als Estats Units han estat recollides, avaluades, sospesades i combinades. Aquest 

mapa, una composició d’aquestes idees, és el resultat…”. Amb aquesta anotació Wallingford 

critica el fet que certs membres de la societat es consideraven com els únics i vertaders 

bostonians pel fet de tenir prestigi social. 

 

Fig.16. Ampliació del quadre situat a la part esquerra del mapa “A Bostonian’s Idea of The 

United States of America”. 

                                                 

2 Hingham és una ciutat de l’estat de Massachusetts situada a uns 19,4 km de Boston. 
3 Newton és una ciutat de l’estat de Massachussets situada a 12 km de Boston. 
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Traducció de la figura 16: “Les ciutats més occidentals de l’oest tenen la reputació de ser 

modernes i progressistes. Els ports de la costa pacífica han avançat ràpidament, especialment 

des de l’obertura del canal de Panamà”.  

Algunes observacions que es poden extreure del mapa es troben seguidament. 

Nova Anglaterra (New England) es mostra enorme en comparació amb la resta del país. La 

meitat est de Massachusetts, incloent Boston i Cape Cod4, es troba dibuixada en una proporció 

encara més gran. De fet, la importància de Cape Cod és emfatitzada per la inclusió d’una 

imatge d’un bacallà (“cod” en anglès significa bacallà). 

La resta de la geografia reflexa la manca de coneixement i interès en les altres parts del país. A 

la part més central de l’oest hi ha un buit enorme etiquetat com a “Praderes Occidentals” (Fig. 

17). Les ciutats de Omaha, Denever, Reno i Houston estan col·locades a prop de la Costa 

Pacífica, on predomina un oest dominat per Califòrnia. La part mitjana i sud de l’Atlàntic és 

també un buit exceptuant la presència de Florida i d’algunes ciutats com Philadelphia, 

Washington, Richmond i Palm Beach, on es concentrava l’alta societat americana.  

 

Fig.17. Imatge ampliada del que Wallingford anomena les “Western Prairies” (Praderes 

Occidentals)  en el mapa “A Bostonian’s Idea of The United States of America”.  

(Procedència de les Figs.13,14,15,16 i 17: http://www.georgeglazer.com/archives/maps/ 

archivenewengland/bos tonian.html) 

Els mapes de Wallingford foren els predecessors d’altres mapes del mateix caire. Tots foren 

crítiques satíriques que s’elaboraren al llarg del segle XX enfront una societat xovinista, 

ignorant i plena de prejudicis. 

2.2.2.4. “View of the world from 9th Avenue” 

Saul Steinberg realitzà 40 anys més tard de les publicacions de Wallingford  una portada del 

setmanari New Yorker. Amb el títol “View of the world from 9th Avenue” (visió del món des de la 

                                                 

4 Cape Cod és una península de l'extrem oriental de Massachusetts situada a uns 86 km de Boston. 
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Novena Avinguda) Steinberg va il·lustrar, durant els anys de crisis de la ciutat de Nova York i el 

bicentenari nacional, una visió molt peculiar del món. 

Primer de tot s’introdueix breuement l’autor. Saul Steingberg va ser un caricaturista i il·lustrador 

americà d’origen romanès. Va néixer a Romania al 1913. Estudià el primer any de filosofia a 

Bucarest i després es mudà a Milà on es graduà en arquitectura. Més tard s’instal·la a Estats 

Units iniciant així una llarga relació amb la revista The New Yorker. Durant els més de 50 anys 

que treballà amb la revista Steinberg  creà unes 90 portades i més de 1200 dibuixos. Entre les 

portades es trobava la de la figura 18. 

 

Fig.18. Portada del setmanari New Yorker, Març de 1976. Coneguda amb el títol de “View of 

the world from 9
th
 Avenue”.  

(Procedència: http://bigthink.com/ideas/21121). 

La portada representa una vista cap a l'oest des de la novena avinguda. En primer terme es 

veu un paisatge completament “manhattanià”:la Desena Avinguda i el riu Hudson. A l'altra riba 

una franja prima representa New Jersey i un rectangle els Estats Units. En aquest rectangle 

únicament hi ha dibuixats Washington DC (gairebé a Mèxic), Texas, Utah i Nebraska com a 

estats, i Chicago, Las Vegas i Los Angeles com a ciutats. A la llunyania l'oceà Pacífic, que en fa 
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dos com el Hudson i, més enllà, Japó, la Xina i Rússia són tot el món que s'hi pot veure 

juntament amb Mèxic i Canadà. 

La portada va ser descrita com la “geografia mental dels manhattanians”. Utilitzant els termes 

de la Geografia de la Percepció exposats anteriorment es pot dir que Steinberg  elaborà un 

possible mapa cognitiu dels novaiorquesos. Aviat aquesta mapa es convertí en una icona i va 

ser adoptat per diferents ciutats d’arreu del món. De fet, va ser tant el seu èxit que en una 

ocasió Steinberg comentà: “Em podria haver retirat amb aquesta pintura” (si hagués sol·licitat 

drets d’autor). 

Una prova de la intenció crítica de la portada és el fet que el paisatge urbà de la part inferior de 

la imatge no són els majestuosos gratacels del centre de Nova York sinó apartaments i uns 

quants cotxes del carrer amb aspecte de vells i espatllats.  

Moltes interpretacions han anat sorgint entorn aquest dibuix. Sembla estrany que la ciutat de 

Nova York, a la costa est, té la seva esquena girada a Europa, la qual és completament absent 

en el mapa.  

2.2.2.5. “The World as seen by most americans” 

Encara es troben més treballs de la percepció geogràfica dels americans. Com el publicat 

durant la dècada dels vuitanta i d’autor desconegut. Aquest treball consisteix en un altre mapa 

anomenat “The World as seen by most americans” (El món vist com la major part dels 

americans). 

La figura 19 mostra un món dividit en dos grans blocs, “West (Us)”(oest, nosaltres), dominat 

pels Estats Units, i East (Them) (est, ells), amb la dominància de la URSS.  
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Fig.19. Còpia de “The World as seen by most americans”(1980s). 

(Procedència: http://www.llumenera.com/2007_12_01_archive.html). 

Cal fixar-se en les dimensions de l’un i de l’altre i en la rellevància de la resta dels països en 

funció de les aliances del moment.  

Un fet curiós és la situació de Palestina a la part superior del mapa, la qual es presenta com 

una illa. El mapa no només subestima la resta de continents y països sinó que revela amb gran 

humor el que la societat americana veu d’ells: Austràlia: cangurs, Sud-amèrica: plàtans, 

Europa: socialistes i pacifistes, Àfrica: negres...etc. 

2.2.2.6. “The United States as viewed by California” 

Un altre mapa que va ser inspirat pels populars mapes de Wallingford és el creat per Ernest 

Dudley Chase l’any 1940. Chase va ser un dels més coneguts i prolífics artistes de mapes del 

segle XX, produint al voltant de 50 mapes sobre temes variats. 

Sota el títol de “The United States as viewed by California” (Estats units vist per Califòrnia) el 

mapa representa tot Estats Units des de la perspectiva dels californians.  Amb el sol somrient 

sobre una desproporcionadament gran Califòrnia (Fig. 20), la resta del país es troba comprimit 

en una teranyina, gran part indiferenciada a causa dels núvols de pluja.   



Estudi de la Percepció de l’Espai en l’Espècie Humana 

24 
 

 

Fig.20. Còpia en blanc i negre de “The United States as viewed by California”. 

Arreu del país es troben il·lustracions que representen la seva agricultura, oportunitats lúdiques 

i fauna característiques (Fig.21). Aquestes també representen senyals com les missions 

espanyoles, els pous de petroli de Bakersfield i l’edifici de la capital estatal.  

 

Fig.21.Ampliació de la part californiana de “The United States as viewed by California”. 

(Procedència de les Figs. 20 i 21: http://www.georgeglazer.com/archives/maps/archive-

pictorial/chase/chasecalif.html). 
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Un avió portant l’eslògan “We’ll soon be there!” (Aviat estarem allà!) s’apropa a la frontera de 

l’estat de Califòrnia, juntament amb un tren, un bus i cotxes.  

En aquest mapa apareixen per primer cop representats els mitjans de transport i comunicació 

com a icones de desenvolupament. 

2.2.2.7. “Official Texas brags Map of North America” 

No deixant de banda aquests mapes subjectius i humorístics es troba el mapa creat per Mark 

Storm. Storm va ser un pintor i escultor especialitzat en escenes de gènere occidental. Va 

néixer a Alaska però és mogué per moltes zones del país i s’acabà instal·lant a Texas.  

El mapa rep el nom de “Official Texas brags Map of North America”. Publicat l’any 1948 mostra 

la visió que tenen els habitants de Texas respecte el seu propi país. Seguint la línia dels mapes 

anteriors, l’estat de Texas és troba exageradament magnificat (Figura 22).  

 

Fig.22. Mapa de Storm, “Official Texas Brags Map of North America”. Publicat per John 

Randolph, a Houston (Texas).  

 

Els llocs i noms arreu del país són sovint incorrectes o ficticis. Per exemple, els estats del nord-

est són mostrats com “unannexed territory”  (territori no annexat) i els països de l’oest com 

“ceded territory”  (territori cedit).  
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Detalls decoratius de la fauna i la flora nativa, persones, llocs, etc, es troben arreu del mapa i a 

les bores (Fig.23). 

 

Fig.23. Ampliació dels marges del mapa de Storm que representen còmicamen la fauna i 

tradicons típiques de Texas.   

(Procedència de les Figs.22 i 23: http://www.georgeglazer.com/archives/maps/archive-

pictorial/texasbrags.html). 

Les figures 26 i 27 mostren dues curioses postals de Texas. Tot i que no tenen cap relació amb 

Storm segueixen el patró de “magnifiació” del lloc de residència.  En les postals Texas ocupa 

més de la meitat de tot el territori del país. 

 

Figs.24 i 25. Postals satíriques de Texas (color groc). 

(Procedència:http://blog.cartophilia.com/2008/04/inflated-views.html) 

 

2.2.2.8. “United Shapes of America” 

Continuant amb les percepcions espacials de la població d’Estats Units però aquest com 

mostrant un tipus diferent de distorsió, al  1991  Kim Dingle va a publicar un estudi on diversos 

adolescents de las Vegas representaven  la forma d’Estats Units (Figura 26). Dingle és una 

artista contemporània de Los Angeles que treballa amb pintura i escultura. 
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Fig.26. Kim Dingle, “United Shapes of America” (mapes dibuixats per adolescents de les 

Vegas), 1991. Oli sobre fusta. 

(Procedència: http://bigthink.com/ideas/21110). 

 

Com es pot observar hi ha formes molt diverses. Fins i tot entre unes i altres costaria afirmar 

que es tracta del mateix país. No obstant, es poden trobar característiques comunes entre tots 

els dibuixos.  

La costa de l’oest fou representada amb una línia recta fet que proporciona a la major part 

d’aquets dibuixos aspecte de caixa. La majoria dels estudiants van dibuixar Florida ja que la 

seva forma “punxeguda” caracteritza el contorn del país. Altres casos semblants com els de 

Nova Anglaterra i Texas no foren tant representats. Molts es van oblidar de la forma de la 

frontera del nord a causa de la presència dels Grans Llacs. També s’oblidaren  Alaska i Hawaii.  

Exceptuant l’estudi de l’àmbit urbà, els treballs trobats són tots de la societat americana del 

segle XX i, tot i que entre ells estan distanciats en més de cinquanta anys, tots presenten un 

patró comú: la sobreestimació espacial de lo pròxim i la subestima de lo llunyà.  
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3. MATERIAL I MÈTODES  

Amb l’objectiu de conèixer les actuals percepcions espacials dels humans aquest estudi s’ha 

realitzat mitjançant un sistema d’enquestes a dues poblacions distants i amb potencials 

diferències culturals. Les poblacions analitzades han sigut una propera, a Catalunya i una 

estrangera, a l’estat de Califòrnia dels Estats Units d’Amèrica.  

S’han plantejat unes condicions inicials per a realitzar l’enquesta. Els enquestats han de ser 

majors de 14 anys i autòctons de Califòrnia o Catalunya. Les enquestes  han de ser individuals 

i  s’ha de prescindir tant d’ajuda material com d’altres persones. 

L’enquesta està dirigida exclusivament a habitants autòctons perquè la unitat espacial de 

referència ha de ser la més ajustada possible a la referència geogràfica en la que cada individu 

es posiciona inconscientment. En definitiva, el punt de referència i la perspectiva de referència 

han de ser el més coincidents possible. 

El disseny de l’enquesta contempla dos apartats: un que descriu les característiques de la 

persona enquestada i un segon dissenyat per l’anàlisi de la percepció espacial. Les enquestes 

per a les dues poblacions difereixen en el segon apartat ja que el punt de referència espacial és 

diferent i per tant també ho són els elements espacials de comparació.  

Les variables contemplades en el primer apartat són: edat, sexe, nivell d’estudis i si l’enquestat 

està estudiant o no. La selecció d’aquestes variables s’ha basat en que potencialment poden 

ser factors que influeixin en la percepció relativa de l’espai ja que part d’aquesta pot venir 

influïda per factors com el coneixement,  l’experiència, etc.  

El mostreig s’ha dirigit cap a una població amb més de 14 anys perquè es considera que la 

distorsió espacial que les persones menors de 14 anys tenen  és causada en gran part per la 

falta de coneixement, a nivell escolar, sobre el tema. Aquests joves encara no han tingut 

l’accés, via escola, que se suposa que tots el estudiants tenen en un moment de l’etapa 

educativa. Evidentment un dels objectius del treball és analitzar la distorsió de l’espai en funció 

del nivell cultural però el que no es pot fer és analitzar-la si encara no s’ha rebut un mínim de 

informació sobre el tema. Ja que si s’analitzés aquest rang d’edats, influiria tant la variable 

coneixement que les altres variables quedarien invisibles i aquest no és l’objectiu de l’estudi. 

És probable que a edats majors tampoc es tinguin aquests coneixements geogràfics, si es 

volen definir així. Ja sigui perquè s’han oblidat o perquè no s’han rebut mai, com és el cas de 

persones d’edats elevades quan abans era més difícil l’accés a estudis bàsics. Però el treball 

parteix de la base que en algun moment s’han rebut. No és que no es sigui conscient d’això 
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però per a l’estudi estadístic s’ha d’acotar la mostra i aquesta s’ha considerat la manera més 

adequada.  

El sistema educatiu de les dues poblacions és diferent. Tot i que en les enquestes s’han 

considerat tots els tipus d’educació existents per a l’anàlisi posterior s’han agrupat en tres 

nivells: estudis primaris, secundaris i superiors.   

La descripció dels tipus d’estudis existents i la posterior agrupació es detalla a continuació per 

a cadascuna de las poblacions. 

A Califòrnia l’educació obligatòria va dels 6 als 18 anys. Per tant, la gent assisteix a 12 anys 

d’escola primària i secundària. Els nens tenen cinc anys d’escola primària (“Elementary 

School”). Llavors passen a secundària que consisteix en dos programes: el primer és de tres 

anys (“Intermediate School”) i el segon de quatre anys (“High School”).  

Amb 18 anys i ja finalitzada la secundària els estudiants tenen dues opcions principals. La 

primera seria el “Junior College”. Aquest és un període de dos anys que proporciona educació 

acadèmica i professional. Molts estudiants l’utilitzen com una via d’accés a la universitat. Cal 

tenir en compte que a Estats Units el terme “college” és utilitzat com a sinònim d’universitat. La 

segona opció és també un període de dos anys que es coneix amb el nom de “Trade School” o 

“Vocational School”. Aquí els estudiants aprenen les habilitats necessàries per treballar en una 

feina concreta. 

En el treball el nivell d’estudis s’ha agrupat  en obligatoris (“High School”), secundaris (“Junior 

College” i “Trade School”) i superiors (“University”). 

A Catalunya l’obligatorietat d’escolarització va des dels 6 anys fins als 16. Aquest període està 

organitzat per les etapes d’Educació Infantil (0-6 anys), Educació Primària (6-12 anys) i 

Educació Secundària Obligatòria - ESO (12-16 anys). 

A l’acabar l’alumne té diferents opcions. La primera és cursar Cicles Formatius. L’objectiu 

d’aquests és preparar a l’estudiant per a un tipus concret de feina i la seva durada depèn del 

tipus de cicle. La segona opció és accedir a Batxillerat, període de 2 anys. La funció més 

important d’aquest és preparar a l’alumne per a la universitat. 

El nivell d’estudis s’ha agrupat  en obligatoris (ESO), secundaris (Cicles formatius i Batxillerat) i 

superiors (Universitat). 

Pel que fa al segon apartat de l’enquesta, l’anàlisi de la percepció es du a terme a escala 

nacional i internacional. De manera que es pregunten les mides relatives de certs estats o 

comunitats autònomes i de països.  
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S’ha de tenir en compte que l’escala nacional d’ambdues poblacions difereix en magnitud.  A 

Califòrnia s’ha preguntat sobre mides relatives de certs estats del país i a Catalunya de certes 

comunitats autònomes. La magnitud de les distàncies nacionals són molt diferents però també 

ho són les unitats espacials de referència (Catalunya i Califòrnia),  la superfície de Califòrnia és 

semblant a la de tot l’estat espanyol. 

Per a l’enquesta nacional de Catalunya s’han seleccionat comunitats autònomes a diferents 

distàncies del punt de referència i de diferents mides, concretament cinc (es detallen a l’Annex 

1). Aquestes cinc no es troben en un mateix eix latitudinal  ja que si així fos no es podria donar 

un nombre suficient d’elements de comparació. Algunes d’aquestes cinc comunitats es troben a 

igual distància del punt de referència però entre elles hi ha grans diferències de mida amb 

l’objectiu d’analitzar si existeixen altres factors de distorsió a part del factor inicial de la 

distància al punt de referència.   

En l’enquesta local de Califòrnia s’han seleccionat estats que es troben en un mateix eix 

latitudinal, des de la part nord de l’estat de referència fins a la costa Atlàntica.  El nombre 

d’estats considerats han sigut 7 (Annex 1). 

En les enquestes internacionals els països s’han escollit en funció de tres criteris a més de la 

distància al punt de referència. El primer ha estat escollir països orientals i occidentals per si 

això pot ser un factor de variabilitat en les distorsions. El segon ha estat escollir països de 

manera que es permeti l’anàlisi  entre hemisferis.  El tercer ha consistit en la selecció de 

determinats països que, per certes raons com població, lligam, importància mundial, etc, es 

puguin veure distorsionats. 

A Catalunya s’han preguntat 21 països i a Califòrnia 16.  La diferència de número ve donada 

per dues raons. La primera per a compensar el nombre de preguntes realitzades en l’estudi 

local. I la segona per no estendre la durada de l’enquesta en una regió on es desconeixia la 

població i els llocs de mostreig on es podria realitzar l’enquesta. 

Es poden veure els models finals d’enquesta per a les dues poblacions a l’Annex 1. 

El mostreig, a més de a la població coneguda (entorn familiar, escola, amics, etc) s’ha realitzat 

a llocs on la gent no està en moviment, per augmentar així la disponibilitat i atenció dels 

enquestats. A Catalunya s’ha portat a terme nombrosos dies en una perruqueria local, un club 

de tennis, una escola i un centre d’investigació. A Califòrnia en una biblioteca, una piscina 

pública, un centre comercial i als ferris que uneixen la baïa de San Francisco i que s’utilitzen 

com a transport públic diari. El mostreig s’ha realitzat durant l’estiu del 2010.  
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Pràcticament la totalitat de les enquestes s’han respòs amb la presència de l’autor del treball. 

Aquelles que no ho han estat s’han introduït amb un codi diferent a la resta per si no s’ha seguit 

la condició que les respostes han de ser individuals. 

En l’enquesta s’han formulat dues preguntes per a cada espai geogràfic (estat o comunitat i 

país). En la primera s’ha de respondre si el territori preguntat és major o menor que el de 

referència. En la segona, amb la funció de quantificar la primera, s’ha de respondre el nombre 

de vegades major o menor que és el territori respecte el de referència.  

Aquesta segona dada (nombre de vegades major o menor) ha estats recollida en les enquestes 

en diferents “formats”: nombre de vegades, percentatge o tant per u. Per exemple, per dir que 

un estat és la meitat que el territori de referència s’ha indicat: menor i “2”, “50%” o “0,5”. 

Per al tractament de les enquestes, previ a l’anàlisi estadístic, s’ha procedit a la revisió i 

càrrega de la informació en fulls de càlcul (MSExcel 2007). 

Cada variable recollida, tant de dades personals com de dades sobre la percepció de l’espai, 

correspon a una columna del full de càlcul.  Cada enquesta feta correspon a una fila del full de 

càlcul. Es pot veure el model d’Excel utilitzat a l’Annex 1. 

S’ha fet un tractament específic per a la dada corresponent al nombre de vegades que un 

territori és més gran o més que el de referència. 

Aquesta dada, que s’ha recollit a les enquestes en diversos formats, ha estat introduïda als fulls 

de càlcul de manera “uniformitzada” com a proporció en tant per u. Per exemple, si 

respongueren que era un 50% més gran s’ha registrat numèricament com a 1,5.  Si 

respongueren que era un 50% menor s’ha registrat com a 0,5. Si respongueren que era de la 

mateixa mida s’ha registrat amb el valor de 1. 

Amb aquest sistema però, els valors de les respostes que indiquen “més petit que” es troben en 

el interval de (0,1), mentre que per a les respostes “més gran que” els valors es troben en el 

interval de (1,∞).  

Sobre aquest valor en tant per u  de la proporció entre territoris contestada (p) s’ha calculat la 

diferència o desviació (dif) respecte de la proporció real (pr). La fórmula utilitzada per a calcular 

aquesta desviació (Fig.27) dóna valors de 0 pels casos on la proporció contestada (p) 

coincideix amb la real (pr),  valors positius per proporcions contestades (p) per sobre de les 

reals (pr) i negatius per respostes amb valors (p) per sota dels reals (pr). 
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pr:  proporció real 

p:  proporció contestada a l’enquesta 

si  p >= pr,       dif  =  -1 + p/pr 

si  p < pr,         dif  =  1 - pr/p 

Fig.27. Fórmula per al càlcul de la diferència entre la proporció real (pr) i la proporció 

contestada (p) 

Els valors obtinguts (dif) indiquen la proporció, en tant per 1, de la desviació entre la mida 

relativa contestada (p) i la mida relativa real (pr). 

Per exemple,  en el cas concret de l’estat de Kansas, que té una superfície la meitat que la de 

Califòrnia, la proporció real és 0,5.  Si una persona ha respòs correctament que la mida relativa 

és 0,5  dif dóna un valor de 0. Si la resposta ha sigut que Kansas és ¼ de Califòrnia ( ½  de la 

proporció real), el valor de dif és -1. Si s’ha dit que és igual que Califòrnia (doble de la proporció 

real), el valor de dif és 1. 

Així, amb aquesta fórmula les diferències tant positives com negatives s’estenen en intervals 

equivalents i el valor 0 indica la coincidència amb el valor real, facilitant l’anàlisi estadístic 

posterior. 

Sobre el valor en tant per u de la proporció entre territoris contestada s’ha calculat també una 

altra “columna” en el full de càlcul (dif2) que mostra si la resposta ha encertat en el fet que 

l’espai geogràfic és més gran o més petit que la referència (Fig.28).  

 

Fig.28.  Mostra del full de càlcul utilitzat. En el full la proporció real (pr) es troba a la primera 

fila, la columna amb la proporció contestada (p) és la columna amb el nom de l’estat i a la 

dreta d’aquesta es troben els resultats de dif i dif2. 

A l’Annex 1 es mostra una taula amb les superfícies de totes les unitats espacials 

preguntades i les proporcions reals (pr) entre aquestes i les referències. També es 

presenta el full de càlcul de dif i dif2.   
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Un cop calculats els valors de distorsió simètrics s’han estimat els paràmetres estadístics per a 

les poblacions i als subgrups de població (grups de sexe, edat, nivell d’estudis, etc) amb el 

programa STATISTICA V9 (STATSOFT 2009).  

Com s’ha comentat, les taules de les estimacions de distorsió mostren diferents  paràmetres 

estadístics. Primer de tot es troba el nombre d’observacions sobre el que s’ha estimat. En 

segon lloc es troba la mitjana (“mean”) i com a mesura de variabilitat s’ha escollit el coeficient 

de variació(=|desviació típica/mitjana|). Aquest permet la comparació de la variabilitat dels 

resultats obtinguts.  Per acabar s’ha utilitzat el “skewness”. Aquest permet conèixer si les 

respostes de la població estan centrades al voltant de la mitjana o si estan desviades cap a 

valors inferiors o superiors. 

Els gràfics descriptius també s’han realitzat amb una de les aplicacions del programa 

STATISTICA. 
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4. RESULTATS 

Els resultats obtinguts en l’estudi de distorsió espacial es presenten per cada zona mostrejada: 

Califòrnia i Catalunya, mantenint la mateixa seqüència i estructura dels diferents anàlisis 

realitzats. El nombre d’enquestes realitzades a Califòrnia i Catalunya foren respectivament 139 

i 136. 

Els resultats es divideixen en dos grans grups: els d’escala nacional (estats o comunitats 

autònomes) i els d’escala internacional (països). En aquest aparat s’anomena LOCAL als 

d’escala nacional i INTERNACIONAL als d’escala internacional. 

4.1. Anàlisi de la qualitat de la mostra 

En el mètode estadístic la informació ha de ser de la major precisió i fiabilitat possible. Per 

aconseguir-ho, primer de tot s’han depurat les dades experimentals mitjançant l’eliminació dels 

anomenats “outliers”. Sota el nom “outlier” es troba aquella observació que té un comportament 

molt diferent respecte de les dades recollides i de la qual es dubta la fiabilitat de la resposta. 

Per evitar l’alteració indesitjada dels “outliers” sobre el resultats, aquests no es tenen en 

consideració per a l’anàlisi de les dades. Seguidament es mostren els “outliers” trobats en 

l’estudi i el mètode utilitzat per identificar-los. 

CALIFÒRNIA 

Cal comentar que s’ha eliminat prèviament una mostra d’un noi de 13 anys que no es pot 

qualificar com a “outlier” perquè, com s’ha dit anteriorment, l’estudi està plantejat cap a una 

població major de 14 anys.  Aquest cas però, recolze l’argument inicial que defensava aquesta 

selecció d’edats. En l’anàlisi de les respostes d’aquest individu s’han trobat distorsions molt 

elevades i per tant es verifica que si no s’han rebut uns coneixements previs no té sentit 

analitzar les distorsions obtingudes perquè només són conseqüència d’una única causa: el 

desconeixement. 

La identificació dels “outliers” s’ha realitzat mitjançant un tipus de gràfic que permet observar la 

distorsió a nivell individual dels estats i països preguntats. De manera que s’han realitzat dos 

gràfics, un per al nivell local i l’altre per al nivell internacional. Un cop realitzats, quan s’han 

observat valors atípics de distorsió és quan s’ha considerat aquell cas com a “outlier”. Ara bé, si 

es dóna el cas d’un individu que té una distorsió atípica únicament en una variable no es pot 

posar en dubte la fiabilitat de les seves respostes i en conseqüència no es pot considerar com 

a “outlier” o enquesta anòmala. Simplement, per determinades circumstàncies, té aquell país o 

estat molt distorsionat. 
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En el mostreig de Califòrnia s’ha trobat tan sols un “outlier”. Es tracta d’un noi de 15 anys. S’ha 

identificat com a “outlier” en els dos àmbits, especialment però en l’internacional, amb 

distorsions que superen valors com el de 3000. Per exemple, l’enquestat arribà a afirmar que 

Dinamarca era 300 vegades major que USA. No es necessitarien més motius per eliminar a 

aquest individu de l’anàlisi però, a més, l’enquesta ja  presentava una anotació on es posava en 

dubte la serietat del enquestat alhora de respondre. 

El gràfic mostrat a la Figura 29 clarifica el procés que s’ha realitzat per identificar “l’outlier”. 

Resultat  individual de la distorsió local a Califòrnia
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Fig. 29. Califòrnia, distorsió local per enquestat. 

L’enquesta número 16 correspon al cas eliminat. El gràfic mostra com tots els resultats 

d’aquest sobresurten exageradament respecte els altres. L’eliminació d’aquesta mostra ha 

permès una observació més detallada de les altres i ha augmentat la fiabilitat de les 

estadístiques. Després de l’eliminació de les enquestes “inadequades” el número total 

d’enquestes vàlides per a l’anàlisi ha estat 137. 
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CATALUNYA 

En el mostreig de Catalunya s’ha realitzat el mateix filtre i no s’ha trobat cap “outlier”.  

No obstant això, s’ha eliminat, com s’ha fet anteriorment amb el noi de 13 anys, una mostra 

d’una noia de la mateixa edat. També s’han exclòs els resultats d’un individu francès, un 

colombià, un nord-americà (provinent de North Carolina), una suïssa i una italiana perquè es 

recorda que l’enquesta estava dirigida exclusivament a habitants autòctons. Per tant, el nombre 

final d’enquestes vàlides per a l’anàlisi ha estat 130.  

4.2. Descripció de la mostra analitzada 

4.2.1. Distribució de sexes 

CALIFÒRNIA 

La proporció de sexes en la mostra de Califòrnia és pràcticament la mateixa, un 49% de la 

mostra són homes i un 51% dones (Figura 30). 

Histograma de sexes
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Fig.30. Proporció de sexes de la mostra californiana (“Males”= homes, “Females”=dones) on 

N= nombre de individus mostrejats.  

CATALUNYA 

El percentatge d’homes i dones coincideix exactament amb el de Califòrnia, amb una 

representació del 49% per part dels homes i del 51% per part de les dones (Figura 31). 
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Histograma de sexes
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Fig.31. Proporció de sexes de la mostra catalana on N= nombre d’individus mostrejats. 

4.2.2. Distribució d’edats 

CALIFÒRNIA 

Les Figures 32 i 33 mostren paràmetres estadístics que no estan presents en els altres 

histogrames perquè el seu càlcul no tindria sentit (exemple: estudiar la mitjana de sexes). 

La major part dels individus superen els 40 anys, concretament un 71% de la mostra. La 

mitjana d’edat és aproximadament de 51 anys. El valor màxim d’edat és de 81 anys i el mínim 

de 15. 
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Fig.32. Distribució d’edats de la mostra californiana on N= nombre d’individus mostrejats, 

“Mean”=mitjana, “StdDv”=desviació típica, “Max”=màxim i “Min”=mínim. 
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CATALUNYA 

El col·lectiu de Catalunya és generalment més jove en comparació amb el de Califòrnia. La 

tercera part de les enquestes està representada per persones entre els 30 anys i els 40. La 

mitjana d’edat és d’uns 33 anys i els valors mínims i màxims són respectivament 14 i 65 (Figura 

33). 
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Figura 33. Distribució d’edats de la mostra catalana on N= nombre d’individus mostrejats, 

“Mean”=mitjana, “StdDv”=desviació típica, “Max”=màxim i “Min”=mínim. 

4.2.3. Distribució del nivell d’estudis 

CALIFÒRNIA 

La majoria de la població ha cursat estudis universitaris perquè les circumstàncies de l’estància 

a San Francisco van permetre accedir a aquest tipus de població (Figura 34). Només un 23% 

de la població no ha accedit a aquests estudis. 
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Histograma del nivell d'estudis
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Fig.34. Nivell d’estudis de la mostra californiana, on N= nombre total d’individus mostrejats. 

Com es pot observar en la Figura 34, encara no s’han agrupat els nivells en obligatoris, 

secundaris i superiors. Això es farà posteriorment per a la realització de les estadístiques. 

CATALUNYA 

A Catalunya també predominen els estudis universitaris però amb menys dominància que en la 

població californiana (Figura 35). Amb això es dedueix que existeix una dependència directa 

entre els llocs on es varen dur a terme les enquestes i el nivell d’estudis de la població. 
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Fig.35. Nivell d’estudis de la mostra catalana, on N= nombre total d’individus mostrejats. 

Amb la població catalana també es realitzarà l’agrupació en estudis obligatoris, secundaris i 

superiors durant el tractament estadístic dels resultats.  
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4.2.4. Distribució d’estudiants i no estudiants 

Aquesta classificació identifica el percentatge del enquestats que encara estan estudiant i el 

dels que han finalitzat els estudis. 

CALIFÒRNIA 

La majoria de la població és no estudiant, concretament un 88% de la població (Figura 36). 

Aquest resultat és coherent si es recorda que la majoria de gent supera els cinquanta anys 

d’edat. És cert que avui dia es pot estudiar a qualsevol edat, però d’aquests s’han trobat pocs 

casos. 
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Fig.36. Percentatges de la població estudiant i no estudiant a Califòrnia, on N= nombre total 

d’individus mostrejats, “no student”=no estuidant i “student”=estudiant. 

CATALUNYA 

A Catalunya també predomina la població no estudiant encara que  els percentatges són 

menys extrems (Figura 37). Això es pot relacionar amb el fet que un dels llocs on es va dur a 

terme el mostreig va ser en una escola. 
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Histograma d'estudiant/no estudiant
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Fig.37. Percentatges de la població estudiant i no estudiant a Catalunya, on N= nombre total 

d’individus mostrejats. 
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4.3. Anàlisi de la distorsió a Califòrnia 

4.3.1. Distorsió a escala local (estats) 

Els gràfics utilitzats són els mateixos que els que s’han utilitzat per a la identificació dels 

“outliers” una vegada aquests han estat eliminats (Figura 38a). 

Resultat individual de la distorsió local a Califòrnia
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Fig.38a. Califòrnia, gràfic de la distorsió local per enquestat. 

L’eix d’abscisses representa cada cas individual i l’eix d’ordenades la distorsió. Cada línia 

correspon a la distorsió de cada estat. Al cantó dret del gràfic es mostra la llegenda de línies. 

Es recorda que distorsions positives signifiquen que l’estat es veu més gran del que en realitat 

és i, per contra, distorsions negatives impliquen que aquell estat es subestima en grandària. 

El gràfic de la Figura 38b  és idèntic a l’anterior però amb una escala més detallada. Com a 

conseqüència el valor de la distorsió de Colorado de l’enquesta 55 no es pot observar. No és 

que s’hagi considerat el cas com a “outlier” perquè la resta de les seves respostes no són 

atípiques, però s’ha ampliat el gràfic per poder observar de manera més precisa la resta de 

distorsions. 
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Resultat individual de la distorsió local a Califòrnia
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Fig.38b. Califòrnia, ampliació de la distorsió local per enquestat. 

Les distorsions locals no són molt elevades. Si s’observa l’escala del primer gràfic, aquestes es 

mouen entre el interval (-7,7). Les distorsions positives i negatives tenen, aproximadament, la 

mateixa presència. 

4.3.1.1. Estadístiques de distorsió globals 

Les estadístiques globals de distorsió analitzen tot el conjunt de la població sense separar-lo 

per categories (edat, sexe, etc).  

Per facilitar la lectura dels resultats, totes les taules amb paràmetres estadístics exceptuant les 

globals es troben a l’Annex 2. És a dir, els resultats estadístics per segments poblacionals es 

detallen posteriorment en l’annex esmentat. 

Primer cal fer un breu comentari sobre els valors dels coeficients de variació de totes les taules. 

Aquests són molt elevats ja que en uns quants casos les mitjanes de distorsió adquireixen 

valors entre el interval (-1,1). Al ser de valors tan grans no es pot extreure cap informació amb 

sentit. 

També s’ha de tenir en compte que es poden trobar mitjanes de distorsió petites i ser resultats 

de promigs entre valors de distorsió molt negatius i molt positius que es compensen entre ells. 
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Taula 1. Taula amb els resultats estadístics de distorsió local de tota la mostra californiana. 

Estadístiques distorsió local californiana 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Nevada distor 137 -0,40 -5,80 1,94 210,4 -1,59 
Utah distor 137 -0,16 -4,20 4,77 523,9 1,087 
Colorado distor 137 -0,53 -11,80 2,13 229,5 -5,58 
Kansas distor 137 0,47 0,050 2,00 60,3 3,53 
Missouri distor 137 -0,0059 -5,45 5,98 19383,4 0,94 
Kentucky distor 137 0,47 -4,00 7,00 273,0 2,59 
Virginia distor 137 0,25 -5,50 6,69 547,6 1,043 

 

Les distorsions mitjanes de tots els estats són molt petites i tant negatives com positives. Si es 

té en consideració que en la Taula 1 els estats es troben col·locats en ordre creixent de 

distància respecte Califòrnia, es compleix que les distorsions dels estats més propers a 

Califòrnia són majoritàriament negatives i les dels més llunyans positives. És a dir, la població 

considera més petits del que en realitat són els estats propers al seu i consideren més grans 

del que en realitat són els estats més llunyans. 

Cal destacar l’elevat valor dels “skewness” de Colorado i de Kansas ja que presenten la major 

asimetria negativa i positiva respectivament. L’estat de Missouri presenta les valoracions més 

encertades i el major valor de simetria en les respostes obtingudes. 

4.3.1.2. Estadístiques de distorsió per categories 

Per segments d’edats 

En tots els grups d’edat els valors de distorsió continuen essent baixos i tant negatius com 

positius.  

En la població menor de 30 anys les diferències entre els valors de distorsió dels estats es 

redueixen respecte a les diferències obtingudes amb tota la població i es compleix amb més 

exactitud el fet que els estats propers a Califòrnia tenen una distorsió negativa i els més 

llunyans una de positiva (Taula 2, Annex 2). 

En la població d’entre 30 i 50 anys les diferències entre les distorsions dels estats augmenten. 

Aquí també es manté el canvi  de signe a mesura que augmenta la distància. Les respostes de 

tots els estats mostren una asimetria positiva (Taula 3, Annex 2). 

En els resultats de la població d’entre 50 i 70 anys les diferències de distorsió augmenten entre 

els estats. Es torna a donar el canvi de signe en les distorsions a mesura que s’augmenta la 

distància respecte la referència. Es donen els valors de “skewness” més elevats i predomina 

l’asimetria negativa (Taula 4, Annex 2). 
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Per a les persones majors de 70 anys es manté el canvi de signe en funció de la distància a 

Califòrnia i els “skewness” són més petits que en la resta de grups (Taula 5, Annex 2). 

En general no s’observen diferències en funció de l’edat de la mostra, tot i que les distorsions 

més petites s’obtenen en el grup de persones menors de trenta anys. 

Per sexes 

Tant amb la població d’homes com amb la de dones no s’observen molts canvis respecte les 

distorsions globals.  En ambdues les distorsions són petites i es segueix mantenint el canvi de 

signe a mesura que s’augmenta la distància amb Califòrnia.  Es troben asimetries negatives i 

positives i l’única diferència rellevant entre homes i dones és que en les dones hi ha més 

dispersió en les respostes. Mirar Taules 6 i 7 de l’Annex 2. 

Per nivell d’estudis 

Les tres poblacions (estudis obligatoris, secundaris i superiors) mostren  el canvi de signe, en 

funció de la distància, de les mitjanes de les distorsions.  

Si es comparen els diferents resultats en funció del nivell d’estudis, s’observa que les 

distorsions de la població amb estudis superiors són lleugerament més petites (exceptuant la 

distorsió de Virginia). No succeeix el mateix amb  els estudis secundaris ja que les distorsions 

d’aquests no són menors que les dels obligatoris. Per tant,  és molt probable que la millora de 

les distorsions en la població amb estudis superiors sigui causada per la grandària de la mostra 

analitzada i no per el nivell d’estudis (Taules 8, 9 i 10, Annex 2). 

Per estudiants i no estudiants 

Tot i els petits canvis habituals no s’observen grans variacions entre els resultats de les 

poblacions d’estudiants i no estudiants. Seria convenient esmentar que el canvi de signe en la 

mitjana de les distorsions també es manté constant en aquests dos grups (Taules 11 i 12, 

Annex 2). 

4.3.2. Distorsió a escala internacional 

La majoria de les distorsions internacionals són positives a diferència de les distorsions dels 

estats, on s’alternaven ambdós signes. Els països més distorsionats positivament són 

Dinamarca i Panamà. Llavors els segueixen Alemanya, Itàlia, Espanya i Japó, tot i que  aquest 

últim també té unes quantes distorsions negatives. D’altra banda, els país més distorsionat 

negativament és Brasil, però els seus valors de distorsió no són molt elevats (Figures 39). 



Estudi de la Percepció de l’Espai en l’Espècie Humana 

46 
 

Resultat individual de la distorsió internacional a Califòrnia
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Fig.39a. Califòrnia, gràfic de la distorsió internacional per enquestat. 

Si es presta atenció a la figura 39a es pot veure una escissió en el número d’enquesta 65. No 

es tracta de cap error tipogràfic és el cas d’una enquesta que només va ser resposta per la part 

local. Es trobaran altres casos semblants al llarg de l’estudi. 

La figura 39b permet una observació més precisa dels resultats obtinguts. 
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Resultat individual de la distorsió internacional a Califòrnia
Escala de l'eix d'ordenades (-50,50)
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Fig.39b. Califòrnia, ampliació de la distorsió internacional per enquestat. 

Si es comparen les escales dels eixos d’ordenades dels gràfics locals i internacionals, 

s’observa que les escales dels internacionals són molt més elevades. Excloent alguns valors 

concrets, l’escala del gràfic internacional es mou entre (-50,50)  i la del local entre (-7,7). Per 

tant, les distorsions dels països són molt més elevades que les dels estats. 

4.3.2.1. Estadístiques de distorsió globals 

Si s’observa la Taula 13, es torna a corroborar que les mitjanes de distorsió internacionals són 

molt més elevades que les dels estats i de valors positius.  L’únic  país subestimat és Brasil. 

Per tant, a nivell internacional ja no es compleix el canvi de signe en funció de la distància a la 

referència. 

Els valors més petits de distorsió corresponen a Colòmbia, Argentina i Xina. Pel que fa als 

“skewness”, se’n troben de positius i de negatius. Aquests últims són els que adquireixen valors 

absoluts majors. És el cas, per exemple, de Colòmbia i Sud  Àfrica. 
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Taula 13. Taula amb els paràmetres estadístics de distorsió internacional de tota la mostra 

californiana. 

Estadístiques distorsió internacional californiana 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Mexico distor 136 3,60 -1,40 32,33 111,74 3,65 
Panama distor 136 12,90 -9,00 199,00 168,61 5,33 
Colombia distor 136 0,06 -119,00 15,67 18382,83 -10,35 
Brazil distor 136 -1,21 -20,75 2,45 273,39 -3,58 
Argentina distor 136 0,01 -13,00 6,14 18786,53 -1,96 
Spain distor 136 4,45 -1,50 59,00 150,36 5,22 
France distor 136 2,45 -1,80 27,57 138,11 3,58 
Germany distor 136 6,68 -2,20 61,50 150,21 3,40 
Italy distor 136 6,13 -1,28 65,67 157,47 4,29 
Denmark distor 136 40,61 0,25 499,00 139,16 4,87 
Moroco distor 136 2,18 -49,05 39,00 315,05 -1,54 
Nigeria distor 136 2,07 -12,59 43,44 254,53 4,34 
South Africa distor 136 1,95 -119,12 24,00 593,04 -8,39 
Japan distor 136 3,86 -39,04 74,00 274,28 2,14 
China distor 136 0,61 -8,80 9,20 291,70 -0,77 
Afghanistan distor 136 3,39 -6,07 70,43 219,28 5,95 

 

La Taula 14 de l’Annex 2 és la mateixa que la 13 exceptuant l’eliminació de tres observacions 

amb distorsions molt extremes en algun dels països que apareixen en cursiva dins de la 

mateixa taula. Amb la seva eliminació es vol observar si aquests valors afecten molt als 

resultats estadístics.  

Un cop exclosos els tres casos, s’observa que les distorsions de Panamà i Dinamarca han 

disminuït però continuen essent elevades. En canvi, les distorsions de Colòmbia i Sud Àfrica 

han augmentat. 

Per a les estadístiques dels segments de població no s’exclourà cap d’aquests tres casos amb 

la fi de no saturar l’estudi d’informació prescindible. 

4.3.2.2. Estadístiques de distorsió per categories 

Per segments d’edats 

Els canvis produïts entre els segments d’edats són pocs. En tots els grups la distorsió de 

Dinamarca segueix essent molt elevada així com la de Panamà. També convé ressaltar que la 

resposta més precisa en tots els grups és la de Xina. 

Es produeix un augment de les distorsions d’Itàlia, Marroc i Xina en el grup de majors de 70 

anys. D’altra banda, augmenta la distorsió d’Espanya en el grup menor de 30 anys. La distorsió 

de Colòmbia varia molt per segments i inclús canvia de signe. 

Cal comentar que la població d’entre 30 i 50 anys té més distorsions negatives que la resta. 

Mirar taules 15, 16, 17 i 18 de l’Annex 2. 
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Per sexes 

No s’observen canvis importants entre els dos sexes. Només destacar que la distorsió 

d’Afganistan es doble en la població d’homes i la de Panamà és casi el doble en les dones 

(Taules 19 i 10, Annex 2). 

Per nivell d’estudis 

La similitud de les respostes entre els tres segments de la població predomina per sobre de les 

petites diferències. Entre aquestes últimes es troba el fet que totes les distorsions del col·lectiu 

amb estudis superiors són positives. Una altra diferència es troba en el valor negatiu que 

adquireix la distorsió de Xina en la població amb estudis obligatoris. S’insisteix però, que les 

diferències entre aquests grups són mínimes en comparació amb les semblances. Per 

completar la informació: Taules 21, 22 i 23 de l’Annex 2. 

Per estudiants i  no estudiants. 

En aquesta última categoria tampoc s’observen diferències importants. La més rellevant és que 

en el col·lectiu de no estudiants hi ha més variació en els signes dels “skewness”. És a dir, hi 

ha tant asimetries positives com negatives (Taules 24 i 25, Annex 2).  

4.3.3. Observacions directes dels enquestats 

A continuació s’exposen comentaris freqüents dels enquestats anotats durant la realització del 

mostreig. 

“South Africa, is that a country?” (Sud Àfrica, és un país?). Aquest comentari reflecteix 

clarament el poc coneixement del continent africà. 

 “If I have to guess them , I’ll say they’re all smaller” (Si els he de suposar diré que tots són més 

petits). En les dues poblacions quan alguna resposta no es sap es tendeix a dir que el país és 

més petit que el de referència. 

“Spain? Wasn’t that a part of Mexico?” (Espanya? No era part de Mèxic?). 

“I’m sorry but Spain is very small” (Ho sento però Espanya és molt petita). Aquest comentari 

transmet la idea que acceptar les petites dimensions d’un país és com una ofensa i significa 

desconsiderar-lo.  

“I’m japanese so I’ll say Japan is bigger than USA” (Sóc japonès i per tant diré que Japó és més 

gran que Estats Units). Aquesta afirmació extremadament irracional es sentí dir a gent de 

diversos països. 
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També s’identificaren certes tendències comunes. La primera és el fet que molts enquestats 

s’oblidaven de considerar Alaska com a part del seu país. La segona és que en nombroses 

ocasions s’intentava relacionar el nombre d’habitants del país amb la seva superfície. La 

tercera i última és la generalitzada por a equivocar-se. 

4.4. Anàlisi de la distorsió a Catalunya 

Per a l’exposició de les distorsions catalanes es segueix el mateix sistema que per als resultats 

americans: es diferencia l’àmbit local de l’internacional i dins de cadascun s’exposen primer els 

gràfics de distorsió i llavors les estadístiques corresponents, tan globals com per segments. 

4.4.1. Distorsió a escala local (comunitats autònomes) 

Com ha passat en una gràfica californiana, les gràfiques de les figures 40 es mostren tallades 

en el valor 51 de l’eix d’abscisses perquè l’individu que realitzà aquesta enquesta no va 

respondre la part de les comunitats autònomes. 

Resultat individual de la distorsió local a Catalunya

1
7

13
19

25
31

37
43

49
55

61
67

73
79

85
91

97
103

109
115

121
127

Número d'enquesta

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

D
is

to
rs

ió

 Aragó distor

 Castella-la Manxa distor

 Extremadura distor

 País Basc distor

 La Rioja distor

 

Fig.40a. Catalunya, gràfic de la distorsió local per enquestat. 

La Figura 40b conté el mateix gràfic que la Figura 40a però ampliat.  D’aquesta manera es 

facilita l’observació dels resultats. 
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Resultat individual de la distorsió local a Catalunya
Escala de l'eix d'ordenades (-10,10)
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Fig.40b. Catalunya, ampliació de la distorsió local per enquestat. 

Les distorsions de les cinc comunitats no són molt elevades però sí són més gran que les 

distorsions locals californianes. Els valors catalans ronden entre el interval de (-10,15) i les 

distorsions locals dels californians es troben en el interval de (-7,7). 

En termes de valor absolut les distorsions positives adquireixen valors més grans que les 

negatives. El País Basc i la Rioja presenten distorsions positives en la gran majoria de les 

observacions. Per contra, Aragó i Castella-la Manxa presenten constants distorsions negatives. 

A Extremadura les distorsions adquireixen tan signes positius com negatius. 

4.4.1.1. Estadístiques de distorsió globals 

La Taula 26 corrobora que les comunitats més distorsionades són precisament les que tenen 

valors positius de distorsió, és a dir, el País Basc i la Rioja. Les distorsions negatives no 

superen el valor de -1. La distorsió d’Extremadura és la menor en valor mitjà però presenta una 

gran asimetria negativa. La resta de “skewness” s’alternen en valors positius i negatius. 

 

Taula 26. Taula amb els paràmetres estadístics de distorsió local de tota la mostra catalana. 

Estadístiques distorsió local catalana 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Aragó distor 129 -0,72 -3,47 0,68 115,86 -1,09 
Castella-la Manxa distor 129 -0,56 -6,41 1,02 173,08 -3,09 
Extremadura distor 129 -0,34 -12,00 6,69 472,61 -2,72 
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País Basc distor 129 1,32 -1,30 12,04 121,44 3,56 
La Rioja distor 129 1,94 -0,60 24,00 160,39 4,65 

 

4.4.1.2. Estadístiques de distorsió per categories 

Per segments d’edats 

A diferència de l’anàlisi americà, en l’anàlisi català no hi ha el col·lectiu major de 70 anys. El 

motiu és simple si es recorda que el valor màxim d’edat en la mostra recollida a Catalunya era 

65 anys. Per tant, no es pot fer una anàlisi de la població major de 70 anys si no es té cap 

informació sobre aquesta. 

Si es presta atenció a les taules 27, 28 i 29 del segon Annex, s’observa que la distorsió 

augmenta lleugerament a mesura que ho fa l’edat. És a dir, els valors de les distorsions del 

col·lectiu menor de 30 anys són inferiors que els del col·lectiu de entre 30 i 50, i aquests últims, 

al  seu torn, són inferiors  als de la població major de 50 anys. 

Tot i aquestes petites variacions els signes de les distorsions mitjanes es conserven en tots els 

casos. És dir, si Aragó té una distorsió negativa, aquesta es manté amb el mateix signe en tots 

els grups d’edat. El mateix passa amb la resta de comunitats. 

Per sexes 

En aquesta categoria encara es presenten menys diferències que en l’anterior. El signes de les 

mitjanes de les distorsions es mantenen. L’asimetria més gran en els homes és positiva i 

correspon a la comunitat del País Basc. En canvi en les dones l’asimetria més gran correspon a 

La Rioja i és també positiva (Taules 30 i 31, Annex 2) 

Per nivell d’estudis 

Els valors de les distorsions varien molt poc en funció del nivell d’estudis. Seguint la tendència 

anterior es manté el signe de les distorsions mitjanes de les diferents comunitats autònomes. 

Les comunitats amb les respostes més asimètriques sí que varien en els tres grups. En el 

col·lectiu d’estudis obligatoris aquest valor d’asimetria és positiu i correspon a la Rioja, en els 

individus amb estudis secundaris la major asimetria és negativa i la té Castella-la Manxa i en el 

col·lectiu d’estudis superiors el valor màxim torna a ser positiu i correspon al País Basc (Taules 

32, 33 i 34, Annex 2). 

Per estudiants i no estudiants. 

En ambdós grups (estudiants i no estudiants) es mantenen els valors positius i negatius de les 

distorsions mitjanes. Les distorsions del col·lectiu d’estudiants són totes una mica més petites 
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que les del grup de no estudiants (Taules 35 i 36, Annex 2). Però en cap cas es poden veure 

diferències significatives. 

4.4.2. Distorsió a escala internacional 

Com es pot observar en la Figura 41a, el resultat de la distorsió de França que supera el valor   

-600 limita la precisió en l’anàlisi del gràfic. Per aquest motiu en la Figura 41b s’amplia l’eix 

d’ordenades. Cal recordar que aquest cas  no es pot qualificar com a “outlier” perquè la resta 

de les seves distorsions no són atípiques. No obstant, el càlcul de les estadístiques globals es 

realitzarà amb i sense aquesta observació amb la fi d’observar com afecta aquest valor extrem, 

i d’altres que després s’especificaran, als resultats. 

A trets globals les distorsions són molt elevades. A diferència d’en l’àmbit local, el interval de 

distorsions dels catalans és més petit que el dels californians. Els valors catalans ronden entre 

l’escala de (-20,20) i els californians entre (-50,50). Però si es compara l’escala internacional 

amb la pròpia catalana de l’àmbit local (-10,15) s’observa com aquesta és molt més gran. Es 

recorda que passava el mateix amb la mostra americana. 

Resultat individual de la distorsió internacional a Catalunya
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Fig.41a. Catalunya, gràfic de la distorsió internacional per enquestat. 

Les dues escissions en l’eix d’abscisses que mostren les Figures 41 indiquen que en dues 

enquestes no es va respondre la part internacional. 
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A diferència de la mostra estrangera aquí predominen les distorsions negatives. Pocs països es 

troben molt distorsionats positivament en la totalitat de les enquestes, com a casos poc comuns  

es troben els de Dinamarca i Finlàndia. En canvi de països amb elevades distorsions negatives 

i continues en totes les observacions se’n troben diversos. És el cas de Canadà, Brasil, Xina, 

Namíbia, Argentina, etc. Com a exemple intermedi es troba el cas d’Afganistan, les distorsions 

del qual varien els seus signes. 

Resultat individual de la distorsió internacional a Catalunya
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Fig.41b. Catalunya, ampliació de la distorsió internacional per enquestat. 

4.4.2.1. Estadístiques de distorsió globals 

La Taula 37 mostra que els països menys distorsionats són Itàlia, Marroc i Kènia. Les 

distorsions positives més elevades corresponen a Dinamarca i Japó però la majoria de 

distorsions són negatives i les més elevades corresponen a França, Brasil i Canadà. 

Taula 37. Taula amb els paràmetres estadístics de distorsió internacional de tota la mostra 

catalana. 

Estadístiques distorsió internacional catalana 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Italy distor 128 0,24 -3,77 3,84 376,66 1,00 
Turkey distor 128 -0,45 -8,60 4,00 338,20 -1,95 
Afghanistan distor 128 -0,45 -12,30 6,52 429,14 -1,85 
China distor 128 -3,13 -48,15 4,09 192,43 -5,16 
Japan distor 128 1,30 -6,70 128,87 900,05 10,31 
France distor 128 -5,08 -659,00 2,03 1147,05 -11,31 
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Germany distor 128 0,95 -1,92 7,22 125,75 1,82 
Denmark distor 128 4,30 -0,08 30,11 99,77 3,14 
Finland distor 128 0,75 -2,35 18,40 308,21 4,51 
Morocco distor 128 0,30 -4,46 6,69 446,74 1,16 
Mauritania distor 128 -2,21 -20,10 3,74 136,14 -2,47 
Nigeria distor 128 -1,22 -10,34 4,29 164,21 -1,71 
Kenya distor 128 -0,20 -10,90 5,72 985,31 -1,78 
Namibia distor 128 -1,97 -15,90 3,14 129,04 -2,47 
South Africa distor 128 -1,48 -24,00 7,00 223,81 -3,28 
USA distor 128 -2,30 -12,42 3,47 105,24 -1,53 
Canada distor 128 -4,40 -80,84 3,64 179,40 -7,41 
Mexico distor 128 -2,19 -23,24 1,48 170,63 -2,95 
Colombia distor 128 -1,39 -14,60 5,41 165,81 -2,28 
Brazil distor 128 -5,44 -66,84 1,87 134,78 -5,33 
Argentina distor 128 -1,66 -21,80 7,77 186,83 -3,27 

 

La taula 38 (Annex 2) és la mateixa que la 37 exceptuant l’eliminació de quatre observacions 

que tenien distorsions molt extremes en algun dels països que apareixen en cursiva.  

D’aquesta manera, com s’ha comentat anteriorment, es pot observar com afecten aquests 

valors als resultats. 

L’exclusió de tots aquests casos ha provocat disminucions en les distorsions de tots els països 

en cursiva. Especialment la distorsió de França, que ha passat de  -5,08  a 0,06. 

Si es presta atenció als signes de les distorsions (Taula 38), és manté en la majoria dels casos 

el valor positiu per als països propers i el negatiu per als més llunyans. 

4.4.2.2. Estadístiques de distorsió per categories 

Per segments d’edats 

Entre els tres col·lectius es produeixen petites variacions en les distorsions (Taules 39, 40 i 41, 

Annex 2).  

Una de les diferències torna a estar relacionada amb la distorsió del país francès. La distorsió 

d’aquest en la població menor de 30 anys és de -13,01 mentre que en els altres dos col·lectius 

no supera el valor de 1. D’aquí es dedueix que aquella distorsió de -600 observada tan 

clarament en el gràfic, es tracta del resultat d’un individu menor de 30 anys. En les següents 

estadístiques també es podrà deduir que es tracta d’un estudiant. 

També s’observa que la població entre 50 i 70 anys té unes distorsions negatives més 

elevades en els països africans que la resta de col·lectius. 

Per sexes 

En general, les distorsions d’ambdós sexes són petites i positives en els països més propers al 

lloc de referència. La resta de països gairebé tots tenen distorsions negatives en els dos sexes 
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però les dones presenten distorsions lleugerament més elevades que els homes. La informació 

es detalla en les Taules 42 i 43 de l’Annex 2. 

Per nivell d’estudis 

En la major part del països, especialment en els africans i americans, a més nivell d’estudis 

menys distorsió (Taules 44, 45 i 46, Annex 2). Però s’ha de tenir en compte que les diferències 

que es van comentant són molt petites. 

Per estudiants i  no estudiants 

En aquesta categoria tampoc s’han trobat gaires diferències entre els dos grups. Es recorda 

que en els resultats locals catalans les distorsions dels estudiants són una mica menors que les 

dels no estudiants. Però en els internacionals no és dóna aquest fet. El país on s’observa més 

variabilitat entre els dos grups és França. D’aquí es dedueix que l’individu amb una distorsió de 

-600 respecte França és un estudiant (Taules 47 i 48, Annex 2). 

4.4.3. Observacions directes dels enquestats 

Com en el mostreig realitzat a Califòrnia quan es realitzà l’enquesta a Catalunya es recolliren 

diverses observacions, moltes d’aquestes comunes en les dues poblacions. 

En molts casos els enquestats senyalaven el conjunt de països africans i deien: “D’aquests no 

en tinc ni idea”. Una altra prova del poc coneixement del continent africà 

Els enquestats comparteixen amb els californians la por a l’equivocació i les interferències entre 

quantitat de població i superfície d’un país. 

4.5. Resum de resultats 

A Califòrnia la distorsió local mostra un clar patró de subestima de la mida dels estats més 

pròxims i de sobreestima dels més llunyans. La distorsió internacional és positiva en tots els 

casos exceptuant Brasil i tots els resultats mostren una sobreestimació exagerada de 

Dinamarca i Panamà. D’entre els països europeus, sense considerar Dinamarca, és Alemanya 

el que es troba més magnificat. En línies generals els països menys “sobredimensionats” són 

els d’Amèrica del Sud i Àfrica.  

Aquests resultats són comuns independentment de l’edat, el sexe, el nivell d’estudis o de si 

l’individu és estudiant o no estudiant.  Però en certs països s’aprecien algunes diferències entre 

grups, així la població de més edat magnifica Itàlia mentre que els més joves magnifiquen 

Espanya. 
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A Catalunya el patró local és molt diferent al de Califòrnia i no s’observa un patró associat a la 

distància. Les comunitats més petites són “sobredimensionades” i les més grans lleugerament 

“subdimensionades”. Pel que fa al patró internacional i a diferència de Califòrnia, la població 

catalana desvalora la mida de la resta de països a excepció de Dinamarca, Japó, Itàlia, 

Alemanya, Finlàndia i Marroc. Això succeeix en tots els subgrups analitzats. Les majors 

distorsions, al igual que a Califòrnia, es produeixen en la valoració de Dinamarca. Convé 

senyalar que les màximes “subestimacions” es produeixen amb Brasil, coincidint amb la 

resposta californiana, i amb Canadà si no es té en comte la distorsió de França amb 

l’observació de -600. Com a Califòrnia, no s’aprecien diferències entre segments de població. 

En el cas de Catalunya no es pot concloure que les distorsions, majors o menors, estiguin 

associades a determinats continents.  

El fet que en cap de les dues poblacions s’apreciïn diferències entre edats “allibera” a l’estudi 

del problema causat per les diferències d’edat entre les dues poblacions, ja que aquestes 

haurien pogut influir en la diferència de resultats entre zones.  

En la taula que es presenta a la pròxima pàgina (Taula 49) es resumeixen els resultats de les 

distorsions mitjanes internacionals de Catalunya i Califòrnia. Els resultats es mostren per valors 

de distorsió descendent. Aquesta taula permet identificar l’ordre jeràrquic de les distorsions dels 

països de cadascuna de les poblacions i si es prescindeix dels valors i es limita a aquest ordre 

jeràrquic i als països comuns s’observen les següents similituds.  

Entre els 5 primers països comuns i considerats de major mida es troben: Dinamarca, Japó, 

Alemanya, Itàlia i Afganistan. En el “rànquing” superior de països comuns les dues poblacions 

només difereixen en Mèxic i Marroc, els països més pròxims als grups enquestats.  

Entre els últims països comuns i considerats de menor mida es troben: Brasil, Argentina, Xina i 

Sud-àfrica. 

Aquests resultats mostren que cal diferenciar els valors de distorsió d’ambdós grups del seu 

ordre jeràrquic d’aquests, el qual mostra més similituds que les que s’observen a primera vista. 
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Taula 49. Distorsions mitjanes internacionals, ordre descendent. 

País Distorsió Catalunya País Distorsió California 

Denmark 4.3 Denmark  40.61 

Japan  1.3 Panama  12.9 

Germany  0.95 Germany  6.68 

Finland  0.75 Italy  6.13 

Morocco  0.3 Spain  4.45 

Italy  0.24 Japan  3.86 

Kenya  -0.2 Mexico  3.6 

Turkey  -0.45 Afghanistan  3.39 

Afghanistan  -0.45 France  2.45 

Nigeria  -1.22 Moroco  2.18 

Colombia  -1.39 Nigeria  2.07 

South Africa  -1.48 South Africa  1.95 

Argentina  -1.66 China  0.61 

Namibia  -1.97 Colombia  0.06 

Mexico  -2.19 Argentina  0.01 

Mauritania  -2.21 Brazil  -1.21 

USA  -2.3     

China  -3.13   

Canada  -4.4 
  

France  -5.08 
  

Brazil  -5.44   
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5. DISCUSSIÓ 

Els resultats obtinguts invaliden les hipòtesis inicials plantejades. 

Pel que fa als plantejaments inicials que condicionaren l’estructuració de l’enquesta es conclou 

el següent.  

En primer lloc no es pot considerar l’edat com a causa de la distorsió de l’espai, ja que les 

estadístiques no mostren variacions per sectors d’edat. Per tant, tots els coneixements 

obtinguts amb els pas del temps, els quals es poden denominar coneixements obtinguts per 

l’experiència, no impliquen una variació de les distorsions.  

En segon lloc s’havia plantejat el sexe com una causa de les distorsions espacials. Però 

l’homogeneïtat entre els resultats d’ambdós sexes descarta aquest plantejament.  

En tercer lloc es trobava el possible factor nivell d’estudis. Aquest era considerat com la causa 

més probable i segura que fos vàlida però sorprenentment els resultats no defensen aquesta 

hipòtesi.  

Les distorsions de la població amb estudis obligatoris i les de la població amb estudis superiors 

presenten molt poques diferències. Una justificació d’aquest fet és que els estudis tendeixen a 

l’especialització i per tant els estudis geogràfics, els que tenen una influència directa en la 

percepció de l’espai, es reben durant les etapes obligatòries. D’altra banda, els estudis 

superiors obren perspectives més amplies del món i en molts casos impliquen contactes 

internacionals que haurien d’afavorir a l’objectivació de les percepcions espacials, però no és el 

cas. Cal aclarir que el coneixement es segueix considerant com una causa de les distorsions 

espacials. Es tracta però d’un coneixement més quotidià, el obtingut mitjançant la interacció 

entre l’individu i el seu medi més proper. Aquesta afirmació s’argumenta clarament amb el fet 

que en ambdues poblacions, les distorsions en l’àmbit local són considerablement menors que 

en l’internacional. 

Per últim es plantejà el fet de si ser estudiant o no estudiant influïa en aquesta percepció. Les 

estadístiques també invaliden aquest plantejament. 

També com hipòtesi principal en base als resultats d’estudis previs es trobava el fet que els 

humans tendeixen a magnificar els espais propers al seu lloc de residència.  Aquesta hipòtesi 

quedava exemplificada amb nombrosos mapes exposats en la introducció. Especialment amb 

el mapa de Wallingford sobre Nova York.  Els resultats obtinguts contrasten amb aquests 

estudis previs. No s’ha trobat cap patró de distorsions en funció de la distància. D’aquí es 

poden deduir dues idees.  
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La primera seria que des de les dates de publicació d’aquests estudis previs la visió del món 

que té la societat ha canviat. Aquest canvi es podria atribuir a l’era de la societat de la 

informació. Les noves tecnologies, les quals permeten un accés molt més ampli i ràpid a 

coneixements tant nacionals com internacionals , han canviat aquella visió del món descrita 

com a convexa per Margalef. Si aquesta visió del món ha canviat, la seva causa també. Es 

recorda que Margalef esmenta el territorialisme com a causa d’aquesta distorsió.  Per tant, 

aquest instint animal cada cop és més feble en els humans. Una justificació d’aquest fet és la 

situació actual de l’ésser humà com a espècie. Cada cop és major la separació voluntària de 

l’Homo sapiens sapiens de la resta del medi natural. Aliè a l’entorn i al contacte amb altres 

espècies s’endormisquen o es perden característiques que li eren pròpies com a tota espècie 

animal, entre elles el instint territorial. També pot ser que des de l’espècie humana el territori es 

contempli i es defineixi més per aspectes socials o ideològics que per termes espacials. 

La segona idea és que la recerca de Wallingford i la d’altres estudis no va ser molt exhaustiva i 

en la realització del mapa predominà més la part satírica. D’aquí es podria comprendre el fet 

que la seva recerca no coincideixi amb la d’aquest treball. El problema d’aquest argument és 

que Margalef sí que seguí un raonament científic alhora d’exposar el mapa de Wallingford i els 

seus propis estudis, així com ho feren els geògrafs de la percepció. 

Relacionat amb el tema distància l’única característica trobada és que en l’àmbit local les 

distorsions de les zones més properes a la unitat de referència són negatives. És a dir, es 

tendeix a desconsiderar el llocs veïns. Una possible causa d’aquest fet seria la competitivitat, 

en tots els seus sentits, entre llocs propers. Potser a una escala espacial petita el territorialisme 

encara està present en la societat humana. 

Un cop valorats tots els plantejaments inicials s’han trobat tres vies no contradictòries entre 

elles sinó més aviat complementàries per a l’argumentació dels resultats obtinguts. 

La primera via és l’única explicació lògica i racional trobada per justificar el fet que la població 

californiana tingui pràcticament distorsions positives de tots els països i que, per contra, la 

població catalana tingui distorsions negatives en la majoria. Es tracta de la diferència cultural 

entre les dues poblacions, la qual determina certes característiques del caràcter dels individus. 

És a dir, la cultura de la societat californiana condiciona certs aspectes del caràcter dels seus 

habitants provocant que tinguin distorsions positives. Exactament el mateix passa amb la 

cultura catalana i els catalans però comportant distorsions negatives. Seguint això, si 

s’haguessin de dissenyar dues personalitats, una catalana i l’altra californiana, la catalana seria 

més territorial i tancada que la californiana. 

La segona via està relacionada amb les unitats de referència preses en l’àmbit internacional 

(Estats Units i Espanya). Ambdues mides d’aquests països són molt diferents. S’ha observat 
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que aquest fet limita la capacitat d’abstracció de la població quan se li pregunten països de 

superfícies molt diferents a la unitat de referència. Un exemple són les distorsions de 

Dinamarca i Panamà, sobretot de la població californiana. Es recorda que eren respectivament 

40,61 i 12,9. Alhora de respondre els enquestats són conscients que Dinamarca és infinitament 

menor que Estats Units ja que en la realització de les enquestes es sentiren molt comentaris 

que ho demostraven, però quan es troben davant la necessitat de quantificar aquesta diferència 

es perden. No poden abstreure un nombre que s’aproximi a la realitat perquè tot i que saben 

que el seu país es molt gran no s’adonen de lo enorme que és respecte dels països que són 

petits. El mateix succeeix amb  la població catalana. Els resultats de distorsió no ho demostren 

tan clarament com en el cas dels californians però durant la realització de les enquestes es 

sentiren comentaris com aquest: “Ui! Xina és enorme, posa-hi unes 4 vegades més gran...”. La 

gent responia amb la convicció que acabaven de donar una xifra massa elevada però en 

realitat es trobaven molt lluny del valor real, ja que Xina és aproximadament 20 vegades major 

que Espanya.  

Aquest argument també serveix per justificar l’hegemonia de les distorsions positives a 

Califòrnia i les negatives a Catalunya. 

La tercera via exposa factors que influeixen de manera més intangible en la percepció de 

l’espai internacional. Aquests factors estan estretament relacionats amb el que representa cada 

país actualment o fets històrics que deixaren marca en el subconscient dels individus. És a dir, 

contínuament informacions imperceptibles interfereixen en la percepció de l’espai de cada 

individu. Per tant, aquesta percepció és subjectiva, pròpia de cada persona. Tot i això es troben 

certes característiques comunes en els respostes de les dues poblacions estudiades. 

Per exemple, la “magnificació” d’Alemanya per part de les dues poblacions pot ser 

conseqüència de que aquest país durant el segle XX i actualment ha estat una de les potències 

polítiques i econòmiques més importants. Molt semblant a aquest cas es troba el de Japó. 

Magnificat sobretot per Estats Units perquè actualment és una de les potències econòmiques i 

polítiques més importants a nivell mundial i, des de la Segona Guerra Mundial, ha mantingut 

una estreta relació comercial amb Estats Units. La sensació “d’invasió comercial” de productes 

japonesos a Estats Units és molt més gran que en el sentit invers. Si s’extrapola aquest 

argument al cas de Xina, aquest país també hauria d’estar molt magnificat a causa de la seva 

expansió comercial. Però no és el cas. Segurament perquè aquesta expansió comercial encara 

està en desenvolupament i la població el situa en un “nivell” més baix pel que fa a factors 

econòmics i fins i tot culturals. El mateix passa amb Brasil. 

Un altre exemple és l’elevada distorsió de Panamà per part d’Estats Units. Una possible 

explicació d’aquest resultat és la gran importància estratègica de Panamà causada per 
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l’existència del canal. Estats Units va mantenir el control total d’aquest canal durant tot el segle 

XX i gran part de les decisions en comerç internacional només depenien de la voluntat d’Estats 

Units. 

La justificació de l’elevada distorsió positiva dels californians respecte Espanya no es pot trobar 

en factors polítics o econòmics. S’han trobat dos possibles motius.  

El primer és l’atracció turística que genera aquest país. Espanya és una de les principals 

destinacions turístiques i es troba molt valoritzada pels californians. Sobretot per la població 

més jove ja que és la que presenta una distorsió més elevada.  

El segon motiu, especialment present en la població de major edat, és la importància que té el 

idioma espanyol a Califòrnia, efecte de la immigració sud-americana i del contacte d’aquest 

estat amb Mèxic.    

Itàlia també es troba molt magnificada pels californians. Segurament per la gran immigració 

italiana que experimentà el país a principis del segle XX a causa de les pobres condicions 

econòmiques a Itàlia. Aquests immigrants han estat una part important en la construcció dels 

Estats Units. Aquesta “magnificació” també pot ser conseqüència del turisme. 

La immigració pot ser també una justificació de la predominança de distorsions positives a 

Califòrnia. Aquest estat ha sigut durant molts anys i encara és el destí principal per als 

immigrants que entren als Estats Units. La població d’immigrants, majoritàriament asiàtics o 

llatinoamericans, ha augmentat més de cinc vegades en les últimes dècades. Concretament de 

1,8 milions a 9,9 milions. El fet que un de cada quatre californians sigui un immigrant facilita 

l’obertura de la població cap a la diversitat i el intercanvi cultural, propiciant així distorsions 

positives. De fet, unes quantes enquestes foren realitzades a californians amb parentius 

estrangers. 

Els resultats d’Afganistan de la població californiana i catalana eren respectivament 3,48 i -

0,45. La guerra actual a Afganistan i en conseqüència la importància mediàtica d’aquest país 

comporta la sobreestimació del mateix per part dels californians.  

Amb la intenció d’estudiar la influència que pot tenir el grau de mediatització d’una zona en la 

seva pròpia percepció espacial es seleccionaren també les comunitats autònomes de La Rioja i 

el País Basc. Eren la prova perfecta per estudiar-ho, ja que les seves superfícies són 

semblants així com la distància a la referència. S’esperava que la distorsió de la segona fos 

més elevada perquè és, a nivell mediàtic, una comunitat rellevant. Però la seva distorsió és 

menor que la de la Rioja. Segurament perquè hi ha un factor comercial important que magnifica 

la dimensió percebuda d’aquesta comunitat (en aquest cas la denominació d’origen “Rioja” de 

certs vins que coincideix amb tota aquesta comunitat). 
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Segurament quan més desconeguda és la comunitat o país preguntat més afecten els factors 

esmentats en aquesta tercera via.  

Relacionat amb aquest últim comentari, podria sorgir el dubte de perquè els catalans no tenen 

també una distorsió positiva d’Afganistan, la mediatització del qual afecta a tot el món. La 

causa és senzilla: falta d’interès i preocupació per fets que no afecten al cercle més proper de 

la persona. Per això, exceptuant Marroc, els països africans tenen distorsions negatives. La 

població els veu més petits del que en realitat són. De la mateixa manera que es tendeix a 

minimitzar la mida dels països africans també es desconsideren els seus problemes. Això 

explica perquè Àfrica té la tassa més alta de mortalitat, perquè moren 118 de cada 1000 nens 

abans del seu primer any de vida, perquè el món deixa morir dos nens africans cada minut de 

malària, etc. Però la societat “desenvolupada” què hi farà? Res, perquè de fet són països molt 

petits, llunyans i insignificants que no afecten a la nostra vida diària. 

En resum, la percepció de l’espai està afectada principalment pels següents factors. 

 

Primer de tot per la capacitat d’estimació de mides molt més petites o molt més grans que les 

de referència, la qual produeix distorsions positives i negatives respectivament. El segon factor 

ve condicionat per la importància que cada individu atribueix a altres països. Aquí és on afecten 

conflictes bèl·lics, immigracions, etc. Per acabar, l’anàlisi de dues societats potencialment 

diferents provoca diferències en les percepcions. 
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6. CONCLUSIONS 

Al llarg de l’estudi no ha sorgit cap problema atípic de tot treball científic. L’únic que caldria 

comentar és que alhora de tractar la informació es trobà molta feina per uniformitzar-la a causa 

de la diversitat dels “formats” de les respostes. Com a solució per a una pròxima vegada 

s’hauria d’especificar en el model d’enquesta com es volen les respostes. 

Com a alternatives per a estudis posteriors es podria realitzar un mostreig més ampli de les 

dues poblacions escollides per tal de poder fer un estudi estadístic més complet. També es 

podria realitzar aquest mateix estudi en altres poblacions.   

Els resultats d’aquest estudi comparats amb altres treballs realitzats anteriorment mostren que 

la percepció del món que té la nostra espècie està canviant.  

Ens allunyem de la visió on predomina el territorialisme, perspectiva més animal, per endinsar-

nos en una visió més determinada per diversos factors socials: economia, religió, política.  

El poder dels mitjans de comunicació en la societat actual probablement provoca que tots 

aquests factors socials, que ja eren presents anteriorment, siguin ara la clau per poder 

entendre les nostres distorsions de l’espai. En el fons per poder entendre la nostra visió del 

món. 

 

Il·lús seria pensar que aquesta vulnerabilitat davant la informació rebuda, no sempre  fidel a la 

realitat, és insignificant.  

L’etologia considera que cada espècie té un “món perceptiu sensorial” i la investigació d’aquest 

és essencial per entendre el seu comportament. Per tant, els canvis que s’han observat en les 

percepcions espacials dels humans provoquen transformacions en la nostra conducta.  

 

Com hem de valorar el fet que aquests canvis en el nostre comportament puguin estar basats 

en informacions errònies?  

Quina resposta té una persona o una societat sencera cap a una altra que sobreestima? I cap a 

algú que subestima? Només cal que pensem en les situacions de Japó i Àfrica. 
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8. ANNEX 1   

Enquesta per a la població de Califòrnia 

 

Analysis of Spatial Distortion 

Research study by Cristina Mas Gordoa 

 

PERSONAL DATA 

Age  

Sex Male  Female  

 

 

 

 

RELATIVE SIZE OF THE FOLLOWING STATES RESPECT TO CALIFORNIA 

 Bigger Smaller 
How many times 

bigger or smaller 

Nevada    

Utah    

Colorado    

Kansas     

Missouri    

Kentucky    

Virginia    

 

Study level       

Compulsory  Others  University  

Student  level  
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RELATIVE SIZE OF THE FOLLOWING COUNTRIES RESPECT TO THE UNITED STATES 

 Bigger Smaller 
How many times 

bigger or smaller 

Mexico    

Panama    

Colombia    

Brazil    

Argentina    

Spain    

France    

Germany    

Italy    

Denmark    

Morocco    

Nigeria    

South Africa    

Japan    

China    

Afghanistan    
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Enquesta per a la població de Catalunya 

 

Estudi de la Distorsió de l’espai 

Treball de recerca de Cristina Mas Gordoa 

 

DADES DE L’ENQUESTAT 

Edat  

Sexe Home  Dona  

Nivell estudis       

Primaris / Obligatoris  Secundaris  Superiors  

Estudiant  Nivell  

 

 

MIDA RELATIVA DE LES SEGÜENTS COMUNITATS RESPECTE CATALUNYA  

 Major Menor Quantes vegades 

major o menor ? 

Aragó    

Castella – la Manxa    

Extremadura    

País Basc    

La Rioja    
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MIDA RELATIVA DELS SEGÜENTS PAÏSOS RESPECTE ESPANYA  

 Major Menor Quantes vegades 

Itàlia    

Turquia    

Afganistan    

Xina    

Japó    

França    

Alemanya    

Dinamarca    

Finlàndia    

Marroc    

Mauritània    

Nigèria    

Kenya    

Namíbia    

Sud-àfrica    

Estats Units     

Canadà    

Mèxic    

Colòmbia    

Brasil    

Argentina    
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Taula de superfícies i proporcions reals respecte l’espai de referència 

Territori 
Superfície  

(km2) 

Proporció real 
respecte de l'espai 

de referència 
(pr) 

Espanya 488 100 1.00 

Itàlia 301 230 0.62 

Turquia 780 580 1.60 

Afganistan 647 500 1.33 

Xina 9 596 960 19.66 

Japó 377 835 0.77 

França 643 427 1.32 

Alemanya 357 021 0.73 

Dinamarca 43 094 0.09 

Finlàndia 324 628 0.67 

Marroc 446 550 0.91 

Mauritània 1 030 700 2.11 

Nigèria 923 768 1.89 

Kenya 582 650 1.19 

Namíbia 825 418 1.69 

Sud-àfrica 1 219 912 2.50 

Estats Units 9 826 630 20.13 

Canadà  9 984 670 20.46 

Mèxic 1 972 550 4.04 

Colòmbia 1 141 748 2.34 

Brasil 8 511 965 17.44 

Argentina 2 780 400 5.70 

Catalunya 32 113 1.00 

Aragó 47 720 1.49 

Castella - La Manxa 79 462 2.47 

Extremadura 41 635 1.30 

País Basc 7 235 0.23 

La Rioja 5 045 0.16 

Estats Units 9 826 630 1.00 

Mexico 1 141 748 0.12 

Panama 78 200 0.01 

Colombia 1 141 748 0.12 
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Brazil 8 511 965 0.87 

Argentina 2 780 400 0.28 

Spain 488 100 0.05 

France 643 427 0.07 

Germany 357 021 0.04 

Italy 301 230 0.03 

Denmark 43 094 0.004 

Morocco 446 550 0.05 

Nigeria 923 768 0.09 

South Africa 1 219 912 0.12 

Japan 377 835 0.04 

China 9 596 960 0.98 

Afghanistan 647 500 0.07 

California 423 970 1.00 

Nevada 286 351 0.68 

Utah 219 887 0.52 

Colorado 269 601 0.64 

Kansas 213 096 0.50 

Missouri 180 533 0.43 

Kentucky 104 659 0.25 

Virginia 110 784 0.26 
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Full de càlcul. Dades inicials 
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Full de càlcul. Càlcul de dif i dif2 
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9. ANNEX 2 

Taules de les estimacions estadístiques de distorsió 

 

CALIFÒRNIA 

Local 

ESTADÍSTIQUES PER EDATS 

Taula 2. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població menor de 30 anys 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Nevada distor 23 -0,36 -1,72 1,94 227,58 0,89 
Utah distor 23 -0,38 -1,60 0,35 125,67 -0,61 
Colorado distor 23 -0,39 -2,20 2,13 255,92 0,97 
Kansas distor 23 0,37 0,10 0,80 41,83 0,80 
Missouri distor 23 0,29 -2,44 3,65 519,71 1,069 
Kentucky distor 23 0,53 -1,00 7,00 284,093 3,84 
Virginia distor 23 0,31 -1,080 5,42 398,037 3,61 
 

Taula 3. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població entre 30 i 50 anys 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Nevada distor 36 -0,34 -1,72 1,94 253,79 0,90 
Utah distor 36 0,040 -1,080 4,77 2765,90 2,88 
Colorado distor 36 -0,52 -2,20 2,13 138,021 0,93 
Kansas distor 36 0,54 0,20 2,00 75,43 2,80 
Missouri distor 36 0,13 -1,58 5,98 908,45 3,77 
Kentucky distor 36 0,39 -1,25 2,20 204,39 0,13 
Virginia distor 36 0,26 -4,20 6,69 603,88 1,22 
 

Taula 4. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població entre 50 i 70 anys 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Nevada distor 58 -0,43 -5,80 1,21 203,66 -4,28 
Utah distor 58 -0,16 -4,20 1,89 433,51 -3,091 
Colorado distor 58 -0,64 -11,80 2,13 251,85 -5,87 
Kansas distor 58 0,48 0,050 2,00 53,015 3,66 
Missouri distor 58 -0,17 -5,45 3,66 662,071 -1,56 
Kentucky distor 58 0,41 -4,00 7,00 302,56 1,89 
Virginia distor 58 0,25 -5,50 6,69 573,32 0,71 
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Taula 5. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població major de 70 anys 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Nevada distor 20 -0,47 -2,40 1,57 166,81 0,31 
Utah distor 20 -0,28 -2,12 2,37 369,33 0,34 
Colorado distor 20 -0,40 -1,56 1,73 202,89 0,56 
Kansas distor 20 0,44 0,25 0,83 36,20 1,20 
Missouri distor 20 -0,12 -1,15 1,33 480,37 0,37 
Kentucky distor 20 0,73 -1,50 7,00 251,59 2,30 
Virginia distor 20 0,20 -3,16 2,85 616,35 -0,65 
 

ESTADÍSTIQUES PER SEXES 

Taula 6. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població: homes 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Nevada distor 67 -0,31 -2,40 1,94 197,60 0,022 
Utah distor 67 -0,16 -1,60 1,88 338,92 0,14 
Colorado distor 67 -0,48 -2,20 1,34 135,099 -0,65 
Kansas distor 67 0,47 0,10 2,00 52,00 3,84 
Missouri distor 67 -0,11 -2,44 2,49 633,88 -0,40 
Kentucky distor 67 0,49 -1,25 7,00 223,38 3,54 
Virginia distor 67 0,26 -4,20 3,62 352,072 -1,01 
 

Taula 7. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població: dones 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Nevada distor 70 -0,48 -5,80 1,94 208,38 -1,69 
Utah distor 70 -0,16 -4,20 4,77 660,52 1,089 
Colorado distor 70 -0,58 -11,80 2,13 273,40 -4,92 
Kansas distor 70 0,48 0,05 2,00 67,43 3,31 
Missouri distor 70 0,093 -5,45 5,98 1576,25 0,80 
Kentucky distor 70 0,46 -4,00 7,00 319,54 2,16 
Virginia distor 70 0,24 -5,50 6,69 709,075 1,26 
 

ESTADÍSTIQUES PER NIVELL D’ESTUDIS 

Taula 8. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població amb estudis obligatoris 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Nevada distor 13 -0,44 -1,72 1,94 196,25 1,60 
Utah distor 13 -0,34 -1,080 0,28 128,17 -0,60 
Colorado distor 13 -0,89 -2,20 1,34 104,39 0,83 
Kansas distor 13 0,54 0,25 2,00 93,87 2,46 
Missouri distor 13 0,18 -1,15 3,65 747,91 1,98 
Kentucky distor 13 0,56 -0,50 7,00 352,73 3,40 
Virginia distor 13 -0,0068 -0,56 0,92 6283,92 0,46 
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Taula 9. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població amb estudis secundaris 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Nevada distor 19 -0,52 -2,40 0,18 108,55 -2,14 
Utah distor 19 -0,17 -2,12 2,85 576,73 1,34 
Colorado distor 19 -0,38 -2,20 2,13 284,01 1,10 
Kansas distor 19 0,50 0,25 2,00 75,81 3,66 
Missouri distor 19 0,47 -2,01 5,98 403,28 1,86 
Kentucky distor 19 1,10 -1,00 7,00 199,83 2,26 
Virginia distor 19 0,88 -1,08 6,69 246,15 2,27 
 

Taula 10. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població amb estudis superiors 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Nevada distor 105 -0,37 -5,80 1,94 237,10 -1,92 
Utah distors 105 -0,14 -4,20 4,77 622,14 0,99 
Colorado distor 105 -0,52 -11,80 2,13 247,69 -6,56 
Kansas distor 105 0,46 0,05 2,00 48,78 3,23 
Missouri distor 105 -0,12 -5,45 2,88 791,76 -1,83 
Kentucky distor 105 0,35 -4,00 3,40 258,18 -0,63 
Virginia distor 105 0,17 -5,50 5,42 734,51 -0,60 
 

ESTADÍSTIQUES PER ESTUDIANTS I NO ESTUDIANTS 

Taula 11. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població d'estudiants 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Nevada distor 17 -0,56 -1,72 -0,020 98,51 -1,17 
Utah distor 17 -0,34 -1,080 0,28 109,69 0,15 
Colorado distor 17 -0,67 -2,20 2,13 144,13 1,13 
Kansas distor 17 0,46 0,17 2,00 90,088 3,66 
Missouri distor 17 0,035 -1,15 3,65 3057,68 2,55 
Kentucky distor 17 0,25 -0,50 1,00 217,60 0,15 
Virginia distor 17 0,10 -0,56 0,92 482,70 0,40 
 

Taula 12. 

Estadístiques distorsió local californiana. Població de no estudiants 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Nevada distor 120 -0,38 -5,80 1,94 231,74 -1,64 
Utah distor 120 -0,14 -4,20 4,77 652,24 0,99 
Colorado distor 120 -0,51 -11,80 2,13 244,75 -5,95 
Kansas distor 120 0,48 0,050 2,00 55,71 3,42 
Missouri distor 120 -0,011 -5,45 5,98 9971,66 0,81 
Kentucky distor 120 0,51 -4,00 7,00 269,87 2,46 
Virginia distor 120 0,27 -5,50 6,69 535,38 0,96 
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Internacional 

ESTADÍSTIQUES GLOBALS 

Taula 14. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Casos exclosos: 13;35;90 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Mexico distor 133 3,61 -1,40 32,33 112,68 3,61 
Panama distor 133 11,77 -9,00 78,00 124,80 2,34 
Colombia distor 133 0,93 -8,60 15,67 313,10 1,73 
Brazil distor 133 -1,20 -20,75 2,45 278,36 -3,55 
Argentina distor 133 0,12 -7,40 6,14 1562,66 -0,71 
Spain distor 133 4,26 -1,50 59,00 141,63 5,95 
France distor 133 2,30 -1,80 11,86 112,93 1,29 
Germany distor 133 6,48 -2,20 61,50 145,36 3,59 
Italy distor 133 5,78 -0,80 65,67 141,99 4,33 
Denmark distor 133 37,76 1,50 231,50 107,33 2,61 
Moroco distor 133 2,37 -4,00 21,00 173,75 2,05 
Nigeria distor 133 2,06 -8,00 43,44 237,16 5,31 
South Africa distor 133 2,88 -5,00 24,00 173,30 2,11 
Japan distor 133 4,17 -39,00 74,00 239,12 3,12 
China distor 133 0,64 -8,80 9,20 279,18 -0,80 
Afghanistan distor 133,00 3,48 -6,00 70,43 214,67 6,02 
 

ESTADÍSTIQUES PER EDATS 

Taula 15. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Població menor de 30 anys 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Mexico distor 23 3,00 0,39 15,67 119,83 2,75 
Panama distor 23 13,59 0,00 74,00 119,87 2,47 
Colombia distor 23 1,14 -3,80 10,08 293,39 1,53 
Brazil distor 23 -1,61 -20,75 2,45 288,73 -3,40 
Argentina distor 23 0,41 -3,20 4,36 422,35 0,68 
Spain distor 23 6,03 0,00 59,00 199,36 4,23 
France distor 23 1,97 -0,40 6,14 99,95 0,67 
Germany distor 23 10,49 -1,00 61,50 164,91 2,29 
Italy distor 23 4,14 -0,50 15,67 103,17 1,17 
Denmark distor 23 38,13 2,13 124,00 90,30 1,44 
Moroco distor 23 1,81 -0,50 5,67 101,92 0,89 
Nigeria distor 23 1,56 -1,25 21,22 280,38 4,45 
South distor 23 2,89 -5,00 24,00 228,71 2,03 
Japan distor 23 5,55 -1,40 74,00 272,52 4,59 
China distor 23 0,55 -3,90 3,08 244,54 -1,50 
Afghanistan distor 23 2,92 -0,75 20,43 152,07 3,01 
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Taula 16. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Població entre 30 i 50 anys 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Mexico distor 35 4,16 -1,40 15,67 82,34 1,51 
Panama distor 35 13,77 -9,00 74,00 122,30 1,75 
Colombia distor 35 -2,51 -119,00 11,50 811,61 -5,80 
Brazil distor 35 -1,63 -20,75 2,45 248,94 -3,43 
Argentina distor 35 -0,58 -13,00 3,46 495,44 -2,73 
Spain distor 35 4,42 -0,50 15,00 101,95 1,12 
France distor 35 2,65 -1,80 11,86 122,88 1,22 
Germany distor 35 5,18 -2,04 31,50 122,59 2,56 
Italy distor 35 5,89 -1,28 29,00 114,95 2,16 
Denmark distor 35 34,91 0,25 199,00 111,44 2,61 
Moroco distor 35 1,09 -49,05 15,00 901,35 -4,04 
Nigeria distor 35 1,28 -12,59 9,00 309,19 -1,35 
South distor 35 -0,13 -119,12 15,67 16339,87 -5,46 
Japan distor 35 3,74 -39,04 30,25 286,00 -1,11 
China distor 35 0,13 -8,80 4,10 1818,92 -2,06 
Afghanistan distor 35 3,59 -6,07 23,29 174,09 1,65 
 

Taula 17. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Població entre 50 i 70 anys 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Mexico distor 58 3,19 -0,20 15,67 95,48 2,15 
Panama distor 58 11,96 0,00 199,00 225,72 6,12 
Colombia distor 58 0,55 -8,60 7,75 430,62 -0,48 
Brazil distor 58 -1,15 -12,05 2,45 222,53 -2,16 
Argentina distor 58 0,14 -4,60 6,14 1172,54 0,20 
Spain distor 58 3,79 -1,50 39,00 145,01 4,85 
France distor 58 2,45 -1,80 27,57 164,09 4,49 
Germany distor 58 6,40 -2,20 49,00 141,91 3,17 
Italy distor 58 5,85 -0,80 65,67 169,10 4,89 
Denmark distor 58 39,85 1,50 499,00 170,16 5,80 
Moroco distor 58 2,19 -4,00 39,00 278,15 4,36 
Nigeria distor 58 1,63 -3,50 21,22 204,11 3,79 
South distor 58 2,01 -5,00 15,67 177,24 2,22 
Japan distor 58 3,42 -3,00 49,00 215,40 4,57 
China distor 58 0,90 -0,96 9,20 166,26 3,28 
Afghanistan distor 58 3,39 -2,50 70,43 279,93 6,42 
 

Taula 18. 

Estadístiques distorsió internacional Californiana. Població major de 70 anys 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Mexico distor 20 4,47 0,67 32,33 156,09 3,75 
Panama distor 20 13,34 -9,00 78,00 141,81 2,24 
Colombia distor 20 1,89 -3,80 15,67 232,30 1,95 
Brazil distor 20 -0,20 -4,22 2,45 752,61 -1,05 
Argentina distor 20 0,22 -7,40 4,71 1135,97 -1,53 
Spain distor 20 4,63 0,25 15,00 96,94 1,25 
France distor 20 2,64 -0,47 10,43 113,16 1,54 
Germany distor 20 5,78 -0,20 19,00 91,41 1,38 
Italy distor 20 9,63 0,33 65,67 163,04 2,83 
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Denmark distor 20 55,64 4,00 231,50 120,70 1,76 
Moroco distor 20 4,48 -4,00 21,00 140,81 1,50 
Nigeria distor 20 5,32 -0,80 43,44 188,53 3,19 
South distor 20 4,35 -2,00 24,00 149,81 1,93 
Japan distor 20 3,37 -39,00 26,50 372,54 -1,64 
China distor 20 0,72 -2,92 5,12 228,44 0,58 
Afghanistan distor 20 3,61 -1,10 20,43 152,10 1,96 
 

ESTADÍSTIQUES PER SEXES 

Taula 19. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Població: homes 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Mexico distor 67 4,00 0,67 32,33 119,21 3,81 
Panama distor 67 9,38 -9,00 78,00 129,89 2,94 
Colombia distor 67 -0,55 -119,00 15,67 2699,00 -7,71 
Brazil distor 67 -0,72 -20,75 2,45 452,11 -4,36 
Argentina distor 67 0,45 -13,00 6,14 498,73 -3,00 
Spain distor 67 4,64 -1,00 15,00 88,90 1,01 
France distor 67 2,83 -1,80 11,86 102,61 1,24 
Germany distor 67 6,82 -2,20 49,00 115,86 3,00 
Italy distor 67 7,06 -0,80 65,67 140,58 3,82 
Denmark distor 67 39,11 0,25 231,50 119,02 2,64 
Moroco distor 67 2,60 -9,00 17,00 175,90 1,29 
Nigeria distor 67 2,23 -8,00 21,22 178,59 2,24 
South distor 67 2,84 -2,60 24,00 155,66 2,61 
Japan distor 67 4,26 -3,00 74,00 234,72 5,49 
China distor 67 0,64 -4,88 9,20 268,81 1,41 
Afghanistan distor 67 4,23 -6,00 70,43 221,28 5,70 
 

Taula 20. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Població: dones 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Mexico distor 69 3,20 -1,40 15,67 97,04 2,01 
Panama distor 69 16,33 -9,00 199,00 170,11 4,61 
Colombia distor 69 0,65 -8,60 11,50 447,35 1,08 
Brazil distor 69 -1,69 -20,75 2,45 197,01 -3,16 
Argentina distor 69 -0,42 -7,40 4,71 476,10 -1,01 
Spain distor 69 4,27 -1,50 59,00 199,39 5,07 
France distor 69 2,08 -1,80 27,57 181,40 4,75 
Germany distor 69 6,55 -2,04 61,50 180,26 3,35 
Italy distor 69 5,21 -1,28 65,67 179,17 5,03 
Denmark distor 69 42,07 1,48 499,00 154,66 5,46 
Moroco distor 69 1,77 -49,05 39,00 482,82 -1,70 
Nigeria distor 69 1,92 -12,59 43,44 328,76 4,61 
South distor 69 1,09 -119,12 24,00 1439,98 -6,72 
Japan distor 69 3,46 -39,04 49,00 322,41 -0,13 
China distor 69, 0,59 -8,80 5,12 317,59 -2,43 
Afghanistan distor 69 2,58 -6,07 20,43 188,07 2,24 
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ESTADÍSTIQUES PER NIVELL D’ESTUDIS 

Taula 21. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Població amb estudis obligatoris 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Mexico distor 13 3,42 0,67 15,67 116,86 2,73 
Panama distor 13 11,42 -0,01 32,33 103,14 0,49 
Colombia distor 13 1,00 -3,80 10,08 424,30 1,45 
Brazil distor 13 -2,41 -20,75 1,30 242,29 -2,96 
Argentina distor 13 -0,01 -3,20 4,36 12691,98 0,88 
Spain distor 13 3,56 0,05 9,00 101,51 0,67 
France distor 13 1,87 -0,47 6,14 123,63 0,91 
Germany distor 13 7,35 -1,00 49,00 177,38 3,13 
Italy distor 13 4,32 -0,50 15,67 112,64 1,12 
Denmark distor 13 33,50 4,00 82,33 73,85 0,66 
Moroco distor 13 1,68 -0,50 5,67 115,64 0,79 
Nigeria distor 13 0,63 -1,25 2,70 166,91 0,34 
South distor 13 1,99 -5,00 24,00 346,54 3,05 
Japan distor 13 7,42 -1,40 74,00 270,95 3,54 
China distor 13 -0,94 -5,86 2,06 259,93 -1,03 
Afghanistan distor 13 2,87 -0,75 20,43 193,26 3,05 
 

Taula 22. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Població amb estudis secundaris 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Mexico distor 18 4,36 -1,40 32,33 164,97 3,82 
Panama distor 18 24,60 2,33 199,00 180,36 3,98 
Colombia distor 18 1,57 -1,40 15,67 239,56 3,39 
Brazil distor 18 -0,86 -7,70 1,30 241,49 -2,18 
Argentina distor 18 -0,46 -7,40 1,38 427,89 -2,90 
Spain distor 18 8,22 -0,50 59,00 187,17 2,84 
France distor 18 3,78 -1,80 27,57 166,07 3,50 
Germany distor 18 10,81 -0,60 61,50 157,51 2,42 
Italy distor 18 11,99 -0,20 65,67 164,97 2,57 
Denmark distor 18 59,57 5,25 499,00 186,66 4,05 
Moroco distor 18 4,69 -1,00 39,00 193,72 3,50 
Nigeria distor 18 5,80 -1,70 43,44 198,27 2,55 
South distor 18 2,58 -1,40 15,67 179,25 2,25 
Japan distor 18 5,12 -0,20 25,00 124,10 2,06 
China distor 18 1,18 -0,96 5,12 150,37 0,62 
Afghanistan distor 18 4,23 -1,10 17,57 116,31 1,75 
 

Taula 23. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Població amb estudis superiors 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Mexico distor 105 3,49 -0,20 15,67 93,06 1,91 
Panama distor 105 11,08 -9,00 78,00 142,49 2,46 
Colombia distor 105 0,32 -119,00 11,50 3768,85 -9,54 
Brazil distor 105 1,12 -20,75 2,45 272,79 -3,36 
Argentina distor 105 0,10 -13,00 6,14 2368,87 -2,07 
Spain distor 105 3,92 -1,50 15,00 99,20 1,31 
France distor 105 2,29 -1,80 11,86 118,67 1,41 
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Germany distor 105 5,89 -2,20 49,00 131,65 3,25 
Italy distor 105 5,34 -1,28 42,33 128,44 3,12 
Denmark distor 105 38,24 0,25 231,50 116,37 2,48 
Moroco distor 105 1,81 -49,05 21,00 374,74 -3,52 
Nigeria distor 105 1,61 -12,59 15,67 209,77 0,30 
South distor 105 1,84 -119,12 24,00 698,22 -8,06 
Japan distor 105 3,20 -39,04 49,00 296,00 -0,00 
China distor 105 0,71 -8,80 9,20 226,84 -0,64 
Afghanistan distor 105 3,32 -6,07 70,43 241,70 6,08 
 

ESTADÍSTIQUES PER ESTUDIANTS I NO ESTUDIANTS 

Taula 24. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Població d'estudiants 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Mexico distor 17 2,35 0,39 11,50 108,29 3,19 
Panama distor 17 10,53 -0,01 32,33 96,01 0,74 
Colombia distor 17 0,33 -3,80 10,08 892,52 2,23 
Brazil distor 17 -1,86 -20,75 2,45 288,00 -3,03 
Argentina distor 17 -0,28 -3,20 1,38 378,93 -1,29 
Spain distor 17 6,59 0,05 59,00 210,77 3,76 
France distor 17 1,77 -0,47 6,14 110,56 0,65 
Germany distor 17 7,59 -1,00 61,50 188,63 3,73 
Italy distor 17 3,40 -0,50 10,11 101,77 0,82 
Denmark distor 17 36,55 4,00 124,00 83,38 1,69 
Moroco distor 17 1,78 -0,50 9,00 136,94 2,00 
Nigeria distor 17 1,76 -1,25 21,22 291,24 3,80 
South distor 17 0,95 -5,00 15,67 451,29 2,67 
Japan distor 17 1,77 -1,40 7,33 122,14 1,03 
China distor 17 0,58 -4,88 3,08 300,16 -2,00 
Afghanistan distor 17 1,89 -0,75 6,14 125,96 0,90 
 

Taula 25. 

Estadístiques distorsió internacional californiana. Població de no estudiants 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Mexico distor 119 3,77 -1,40 32,33 110,33 3,59 
Panama distor 119 13,24 -9,00 199,00 173,31 5,16 
Colombia distor 119 0,02 -119,00 15,67 59727,88 -9,83 
Brazil distor 119 -1,12 -20,75 2,45 261,98 -3,46 
Argentina distor 119 0,05 -13,00 6,14 4308,88 -1,96 
Spain distor 119 4,15 -1,50 39,00 119,06 3,51 
France distor 119 2,54 -1,80 27,57 138,83 3,52 
Germany distor 119 6,55 -2,20 49,00 142,63 3,15 
Italy distor 119 6,52 -1,28 65,67 156,23 4,09 
Denmark distor 119 41,19 0,25 499,00 144,14 4,77 
Moroco distor 119 2,23 -49,05 39,00 325,80 -1,51 
Nigeria distor 119 2,11 -12,59 43,44 251,07 4,44 
South distor 119 2,10 -119,12 24,00 585,73 -8,12 
Japan distor 119 4,15 -39,04 74,00 270,87 1,96 
China distor 119 0,62 -8,80 9,20 291,69 -0,64 
Afghanistan distor 119 3,61 -6,07 70,43 218,62 5,66 
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CATALUNYA 

Local 

ESTADÍSTIQUES PER EDATS 

Taula 27. 

Estadístiques distorsió local catalana. Població menor de trenta anys 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Aragó distor 50 -0,66 -3,47 0,34 118,21 -1,40 
Castella-la Manxa distor 50 -0,38 -3,94 1,02 184,45 -2,48 
Extremadura distor 50 -0,28 -12,00 6,69 768,51 -2,60 
País Basc distor 50 1,10 -1,09 3,78 75,40 0,49 
La Rioja distor 50 1,56 -0,12 14,63 156,66 4,31 
 

Taula 28. 

Estadístiques distorsió local catalana. Població d’entre 30 i 50 anys 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Aragó distor 67 -0,76 -3,47 0,34 118,96 -1,07 
Castella-la Manxa distor 67 -0,69 -6,41 1,02 167,65 -2,88 
Extremadura distor 67 -0,34 -4,20 1,31 329,57 -1,62 
País Basc distor 67 1,40 -1,30 12,04 132,44 3,61 
La Rioja distor 67 2,00 -0,60 17,75 126,41 4,05 
 

Taula 29. 

Estadístiques distorsió local catalana. Població d'entre 50 i 70 anys 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Aragó distor 12 -0,82 -1,98 0,68 94,40 0,16 
Castella-la Manxa distor 12 -0,55 -1,47 0,21 106,20 -0,37 
Extremadura distor 12 -0,52 -1,60 1,12 148,39 0,54 
País Basc distor 12 1,77 0,09 7,70 134,74 1,93 
La Rioja distor 12 3,17 -0,60 24,00 212,45 3,19 
 

ESTADÍSTIQUES PER SEXES 

Taula 30. 

Estadístiques distorsió local catalana. Població: homes 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Aragó distor 64 -0,69 -1,98 0,34 105,69 -0,76 
Castella-la Manxa distor 64 -0,44 -3,94 1,02 184,23 -2,58 
Extremadura distor 64 -0,30 -12,00 2,08 581,67 -4,91 
País Basc distor 64 1,33 -1,09 12,04 123,40 4,55 
La Rioja distor 64 1,88 -0,60 14,63 127,99 3,35 
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Taula 31. 

Estadístiques distorsió local catalana. Població: dones 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Aragó distor 65 -0,76 -3,47 0,68 124,09 -1,19 
Castella-la Manxa distor 65 -0,67 -6,41 1,02 162,18 -3,19 
Extremadura distor 65 -0,37 -4,20 6,69 384,41 1,22 
País Basc distor 65 1,32 -1,30 7,70 120,41 2,56 
La Rioja distor 65 2,00 -0,60 24,00 184,83 4,70 
 

ESTADÍSTIQUES PER NIVELL D’ESTUDIS 

Taula 32. 

Estadístiques distorsió local catalana. Població amb estudis obligatoris 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Aragó distor 17 -0,68 -3,47 0,34 164,79 -1,29 
Castella-la Manxa distor 17 -0,24 -1,47 1,02 218,63 0,35 
Extremadura distor 17 -0,39 -12,00 6,69 911,53 -1,86 
País Basc distor 17 1,08 -1,09 3,35 95,34 0,07 
La Rioja distor 17 1,87 -0,12 10,75 132,68 3,11 
 

Taula 33. 

Estadístiques distorsió local catalana. Població amb estudis secundaris 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Aragó distor 44 -0,80 -3,47 0,34 104,45 -1,63 
Castella-la Manxa distor 44 -0,60 -6,41 1,02 175,23 -4,18 
Extremadura distor 44 -0,28 -1,60 2,08 329,56 0,11 
País Basc distor 44 1,52 -0,15 7,70 101,57 2,30 
La Rioja distor 44 2,05 -0,60 24,00 179,73 5,18 
 

Taula 34. 

Estadístiques distorsió local catalana. Població amb estudis superiors 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Aragó distor 68 -0,69 -1,98 0,68 111,95 -0,58 
Castella-la Manxa distor 68 -0,61 -3,94 1,02 162,25 -2,28 
Extremadura distor 68 -0,36 -4,20 1,31 307,87 -1,65 
País Basc distor 68 1,26 -1,30 12,04 140,26 4,22 
La Rioja distor 68 1,89 -0,60 17,75 152,80 4,04 
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ESTADÍSTIQUES PER ESTUDIANTS I NO ESTUDIANTS 

Taula 35. 

Estadístiques distorsió local catalana. Població d'estudiants 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Aragó distor 40 -0,55 -3,47 0,34 138,31 -1,91 
Castella-la Manxa distor 40 -0,29 -1,47 1,02 185,18 0,27 
Extremadura distor 40 -0,32 -12,00 6,69 753,00 -2,41 
País Basc distor 40 1,13 -1,09 3,78 79,24 0,44 
La Rioja distor 40 1,65 -0,12 14,63 164,92 3,90 
 

Taula 36. 

Estadístiques distorsió local catalana. Població de no estudiants 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Aragó distor 89 -0,80 -3,47 0,68 107,73 -0,84 
Castella-la Manxa distor 89 -0,68 -6,41 1,02 159,91 -2,92 
Extremadura distor 89 -0,34 -4,20 1,31 306,60 -1,45 
País Basc distor 89 1,41 -1,30 12,04 130,45 3,36 
La Rioja distor 89 2,07 -0,60 24,00 158,32 4,83 
 

Internacional 

ESTADÍSTIQUES GLOBALS 

Taula 38. 

Estadístiques distorsió internacional catalana. Casos exclosos: 4;23;81;115 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Italy distor 124 0,27 -1,48 3,84 308,43 2,11 
Turkey distor 124 -0,40 -5,40 4,00 340,66 -1,19 
Afghanistan distor 124 -0,42 -12,30 6,52 461,72 -1,90 
China distor 124 -2,56 -18,66 4,09 124,79 -2,38 
Japan distor 124 0,31 -6,70 18,48 959,61 2,57 
France distor 124 0,06 -4,28 2,03 1240,93 -1,41 
Germany distor 124 0,90 -1,92 4,48 117,98 1,09 
Denmark distor 124 4,11 -0,08 21,22 89,45 2,46 
Finland distor 124 0,75 -2,35 18,40 310,93 4,60 
Morocco distor 124 0,36 -2,64 6,69 357,46 1,72 
Mauritania distor 124 -2,13 -20,10 3,74 139,55 -2,61 
Nigeria distor 124 -1,17 -10,34 4,29 158,48 -1,34 
Kenya distor 124 -0,16 -10,90 5,72 1185,73 -1,75 
Namibia distor 124 -1,82 -15,90 3,14 122,60 -2,31 
South Africa distor 124 -1,43 -24,00 7,00 220,68 -3,49 
USA distor 124 -2,26 -12,42 3,47 99,29 -1,31 
Canada distor 124 -3,87 -20,54 3,64 104,33 -1,68 
Mexico distor 124 -2,07 -19,20 1,48 157,34 -2,49 
Colombia distor 124 -1,46 -14,60 2,42 154,35 -2,67 
Brazil distor 124 -4,87 -33,88 1,87 96,34 -2,55 
Argentina distor 124 -1,60 -16,10 2,51 152,17 -2,92 
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ESTADÍSTIQUES PER EDATS 

Taula 39. 

Estadístiques distorsió internacional catalana. Població menor de 30 anys 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Italy distor 50 0,28 -3,77 3,84 345,33 -0,15 
Turkey distor 50 -0,31 -8,60 2,75 516,69 -3,12 
Afghanistan distor 50 -0,43 -5,65 6,52 428,21 0,41 
China distor 50 -4,32 -48,15 4,09 202,33 -3,97 
Japan distor 50 0,60 -6,70 8,09 436,08 0,94 
France distor 50 -13,01 -659,00 2,03 716,29 -7,07 
Germany distor 50 1,05 -0,46 3,11 85,54 0,78 
Denmark distor 50 5,04 -0,08 30,11 104,47 3,02 
Finland distor 50 1,17 -1,68 10,94 165,72 2,85 
Morocco distor 50 0,17 -4,46 3,40 806,64 -0,41 
Mauritania distor 50 -3,05 -20,10 0,90 116,27 -2,88 
Nigeria distor 50 -1,76 -10,34 1,12 130,86 -2,10 
Kenya distor 50 -0,66 -8,52 3,62 315,69 -1,46 
Namibia distor 50 -2,48 -15,90 3,14 134,70 -2,35 
South Africa distor 50 -1,82 -14,00 7,00 179,72 -1,19 
USA distor 50 -2,61 -12,42 3,47 112,46 -1,63 
Canada distor 50 -5,13 -80,84 3,64 226,18 -5,93 
Mexico distor 50 -2,78 -23,24 1,48 172,54 -2,80 
Colombia distor 50 -1,51 -14,60 2,42 162,13 -3,23 
Brazil distor 50 -7,29 -66,84 -0,34 132,35 -5,06 
Argentina distor 50 -2,61 -21,80 2,51 158,79 -3,03 
 

Taula 40. 

Estadístiques distorsió internacional catalana. Població entre 30 i 50 anys 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Italy distor 66 0,23 -1,07 3,84 391,33 2,14 
Turkey distor 66 -0,54 -5,40 2,13 251,87 -1,67 
Afghanistan distor 66 -0,51 -12,30 3,51 422,63 -2,94 
China distor 66 -2,22 -18,66 4,09 144,09 -2,36 
Japan distor 66 2,09 -6,70 128,87 774,64 7,63 
France distor 66 0,05 -4,28 2,03 1882,79 -1,45 
Germany distor 66 0,88 -1,92 7,22 153,07 2,14 
Denmark distor 66 3,73 -0,08 21,22 87,83 3,19 
Finland distor 66 0,55 -2,35 18,40 481,06 5,14 
Morocco distor 66 0,39 -1,73 4,49 311,19 1,42 
Mauritania distor 66 -1,52 -9,55 3,74 159,70 -1,54 
Nigeria distor 66 -0,79 -5,30 4,29 207,92 -0,55 
Kenya distor 66 0,13 -10,90 5,72 1466,33 -2,19 
Namibia distor 66 -1,53 -5,76 0,78 111,78 -1,12 
South Africa distor 66 -1,26 -24,00 3,00 279,10 -4,66 
USA distor 66 -1,91 -5,71 1,48 91,42 -0,50 
Canada distor 66 -3,58 -19,46 0,47 102,64 -1,58 
Mexico distor 66 -1,83 -15,16 1,48 160,13 -1,93 
Colombia distor 66 -1,13 -8,36 5,41 169,47 -0,53 
Brazil distor 66 -4,17 -33,88 1,87 127,02 -3,33 
Argentina distor 66 -1,07 -10,40 7,77 197,15 -0,39 
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Taula 41. 

Estadístiques distorsió internacional catalana. Població entre 50 i 70 anys 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Italy distor 12 0,12 -1,48 0,61 525,16 -1,50 
Turkey distor 12 -0,56 -5,40 4,00 381,81 -0,24 
Afghanistan distor 12 -0,27 -1,66 2,76 479,34 0,91 
China distor 12 -3,20 -8,83 -0,03 83,48 -0,84 
Japan distor 12 -0,10 -2,08 1,60 1202,29 -0,38 
France distor 12 -0,20 -2,96 1,27 504,63 -1,81 
Germany distor 12 0,86 -1,19 4,48 159,71 1,69 
Denmark distor 12 4,39 0,01 15,67 105,61 1,52 
Finland distor 12 0,09 -1,68 3,48 1485,03 1,25 
Morocco distor 12 0,39 -0,82 6,69 530,28 3,04 
Mauritania distor 12 -2,48 -7,44 0,42 109,36 -0,66 
Nigeria distor 12 -1,29 -6,56 1,12 155,10 -1,79 
Kenya distor 12 -0,11 -1,38 2,36 938,88 0,93 
Namibia distor 12 -2,33 -5,76 1,37 101,75 -0,12 
South Africa distor 12 -1,28 -6,50 0,60 177,52 -1,68 
USA distor 12 -3,15 -9,06 0,74 95,18 -0,65 
Canada distor 12 -5,93 -20,54 -0,14 96,68 -1,53 
Mexico distor 12 -1,67 -7,08 0,98 128,01 -1,50 
Colombia distor 12 -2,38 -10,70 -0,17 144,78 -1,98 
Brazil distor 12 -4,75 -13,53 -0,09 82,96 -0,92 
Argentina distor 12 -0,96 -4,18 0,75 138,81 -1,23 
 

ESTADÍSTIQUES PER SEXES 

Taula 42. 

Estadístiques distorsió internacional catalana. Poblacio: homes 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Italy distor 64 0,26 -3,77 3,84 382,76 0,49 
Turkey distor 64 -0,30 -5,40 4,00 536,37 -1,22 
Afghanistan distor 64 0,001 -2,99 6,52 106294,27 1,61 
China distor 64 -2,70 -48,15 4,09 230,54 -6,40 
Japan distor 64 0,20 -6,70 18,48 1572,22 3,54 
France distor 64 -10,15 -659,00 2,03 811,89 -8,00 
Germany distor 64 0,88 -0,46 4,48 124,25 1,49 
Denmark distor 64 4,60 -0,08 30,11 108,48 3,32 
Finland distor 64 1,09 -1,68 18,40 268,21 4,06 
Morocco distor 64 0,45 -1,73 4,49 281,18 1,11 
Mauritania distor 64 -1,77 -7,44 3,74 126,09 -0,74 
Nigeria distor 64 -1,02 -6,56 4,29 180,46 -0,56 
Kenya distor 64 -0,001 -10,90 5,72 90408,39 -1,71 
Namibia distor 64 -1,69 -14,36 3,14 147,33 -2,33 
South Africa distor 64 -0,82 -9,00 7,00 290,76 -1,16 
USA distor 64 -1,91 -5,71 1,48 94,15 -0,53 
Canada distor 64 -3,19 -19,46 2,42 119,31 -1,78 
Mexico distor 64 -1,21 -7,08 1,48 175,97 -1,18 
Colombia distor 64 -1,23 -10,70 2,42 177,38 -1,92 
Brazil distor 64 -4,88 -66,84 1,87 179,47 -5,87 
Argentina distor 64 -1,01 -5,84 2,51 167,58 -0,86 
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Taula 43. 

Estadístiques distorsió internacional catalana Població: dones 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Italy distor 64 0,22 -1,07 3,84 368,62 1,88 
Turkey distor 64 -0,60 -8,60 0,88 237,27 -3,22 
Afghanistan distor 64 -0,91 -12,30 2,76 250,02 -2,41 
China distor 64 -3,57 -38,32 4,09 163,92 -3,92 
Japan distor 64 2,41 -6,70 128,87 676,29 7,67 
France distor 64 -0,01 -4,28 2,03 9884,94 -1,51 
Germany distor 64 1,02 -1,92 7,22 126,75 1,99 
Denmark distor 64 4,01 -0,08 15,67 86,75 2,01 
Finland distor 64 0,41 -2,35 7,96 346,52 2,38 
Morocco distor 64 0,16 -4,46 6,69 902,46 1,31 
Mauritania distor 64 -2,64 -20,10 1,84 135,57 -2,58 
Nigeria distor 64 -1,42 -10,34 2,17 151,41 -2,42 
Kenya distor 64 -0,40 -8,52 4,04 458,09 -2,10 
Namibia distor 64 -2,26 -15,90 1,37 114,78 -2,72 
South Africa distor 64 -2,15 -24,00 2,20 184,16 -3,38 
USA distor 64 -2,68 -12,42 3,47 107,02 -1,49 
Canada distor 64 -5,61 -80,84 3,64 185,44 -6,24 
Mexico distor 64 -3,16 -23,24 1,48 146,99 -2,51 
Colombia distor 64 -1,56 -14,60 5,41 156,62 -2,56 
Brazil distor 64 -6,01 -33,88 0,72 93,03 -2,60 
Argentina distor 64 -2,32 -21,80 7,77 171,11 -2,74 
 

ESTADÍSTIQUES PER NIVELL D’ESTUDIS 

Taula 44. 

Estadístiques distorsió internacional catalana. Població amb estudis obligatoris 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Italy distor 17 0,01 -3,77 3,84 11904,63 -0,02 
Turkey distor 17 -1,32 -8,60 0,88 195,36 -1,74 
Afghanistan distor 17 -0,86 -5,65 2,76 262,50 -0,66 
China distor 17 -4,85 -38,32 -0,31 183,47 -3,73 
Japan distor 17 0,10 -6,70 5,49 2448,11 -0,55 
France distor 17 -38,78 -659,00 2,03 412,16 -4,12 
Germany distor 17 1,10 -0,46 2,42 68,81 -0,05 
Denmark distor 17 7,05 -0,08 30,11 116,52 1,85 
Finland distor 17 0,63 -1,68 1,99 216,29 -0,54 
Morocco distor 17 -0,73 -4,46 1,20 170,76 -1,70 
Mauritania distor 17 -4,20 -20,10 -0,05 117,55 -2,31 
Nigeria distor 17 -2,30 -10,34 1,12 153,85 -1,57 
Kenya distor 17 -0,80 -8,52 3,20 381,93 -1,54 
Namibia distor 17 -4,56 -15,90 0,18 100,31 -1,63 
South Africa distor 17 -2,89 -14,00 0,20 144,63 -1,81 
USA distor 17 -3,75 -12,42 -0,34 94,06 -1,92 
Canada distor 17 -8,59 -80,84 -0,71 218,81 -4,00 
Mexico distor 17 -5,67 -23,24 1,23 125,21 -1,51 
Colombia distor 17 -1,89 -8,36 2,42 123,82 -1,00 
Brazil distor 17 -12,61 -66,84 -0,74 128,16 -2,75 
Argentina distor 17 -4,24 -21,80 0,58 143,91 -2,17 
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Taula 45. 

Estadísitiques distorsió internacional catalana. Població amb estudis secundaris 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Italy distor 44 0,44 -0,88 3,84 222,94 2,07 
Turkey distor 44 -0,39 -5,40 2,75 310,44 -1,20 
Afghanistan distor 44 -0,27 -1,66 6,52 485,60 3,16 
China distor 44 -4,11 -48,15 4,09 189,01 -4,54 
Japan distor 44 1,28 -4,00 18,48 313,73 2,53 
France distor 44 0,15 -2,96 2,03 541,61 -0,35 
Germany distor 44 1,01 -1,92 4,48 135,11 0,75 
Denmark distor 44 4,90 0,11 15,67 69,32 1,52 
Finland distor 44 1,18 -1,23 10,94 198,43 2,45 
Morocco distor 44 0,33 -1,73 3,40 314,89 0,48 
Mauritania distor 44 -2,38 -13,07 0,42 102,99 -2,08 
Nigeria distor 44 -1,51 -5,30 1,65 115,03 -0,55 
Kenya distor 44 -0,61 -10,90 5,72 375,18 -1,59 
Namibia distor 44 -1,95 -5,76 3,14 94,66 -0,23 
South Africa distor 44 -0,93 -9,00 7,00 270,54 -0,51 
USA distor 44 -2,57 -9,06 3,47 95,88 -0,62 
Canada distor 44 -3,96 -19,46 3,64 100,58 -1,48 
Mexico distor 44 -1,99 -15,16 1,48 149,76 -2,33 
Colombia distor 44 -1,42 -14,60 1,14 168,03 -4,11 
Brazil distor 44 -6,18 -16,44 -0,16 74,85 -0,98 
Argentina distor 44 -1,83 -10,40 2,51 119,27 -1,58 
 

Taula 46. 

Estadístiques distorsió internacional catalana. Població amb estudis superiors. 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Italy distor 67 0,17 -1,07 2,23 370,04 1,17 
Turkey distor 67 -0,27 -5,40 4,00 480,50 -1,06 
Afghanistan distor 67 -0,47 -12,30 3,51 469,10 -2,66 
China distor 67 -2,06 -18,66 4,09 144,64 -2,76 
Japan distor 67 1,63 -6,70 128,87 977,29 8,02 
France distor 67 0,04 -4,28 2,03 2081,43 -2,59 
Germany distor 67 0,87 -0,46 7,22 134,59 3,01 
Denmark distor 67 3,22 -0,08 21,22 89,27 3,90 
Finland distor 67 0,50 -2,35 18,40 493,92 5,94 
Morocco distor 67 0,55 -1,73 6,69 263,86 1,92 
Mauritania distor 67 -1,59 -9,55 3,74 155,72 -1,40 
Nigeria distor 67 -0,75 -5,30 4,29 193,73 -0,20 
Kenya distor 67 0,22 -2,57 4,04 541,13 1,07 
Namibia distor 67 -1,34 -5,76 1,37 131,11 -1,08 
South Africa distor 67 -1,49 -24,00 2,20 233,85 -4,44 
USA distor 67 -1,75 -7,05 1,48 104,96 -0,93 
Canada distor 67 -3,64 -20,54 2,42 119,64 -1,87 
Mexico distor 67 -1,43 -7,08 1,48 156,78 -1,20 
Colombia distor 67 -1,26 -10,70 5,41 181,51 -1,41 
Brazil distor 67 -3,14 -10,63 1,87 86,50 -1,01 
Argentina distor 67 -0,90 -10,40 7,77 225,93 -0,51 
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ESTADÍSTIQUES PER ESTUDIANTS I NO ESTUDIANTS 

Taula 47. 

Estadístiques distorsió internacional catalana. Població d'estudiants 

 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 
Italy distor 40 0,21 -3,77 3,84 466,11 -0,36 
Turkey distor 40 -0,38 -8,60 2,75 445,10 -3,11 
Afghanistan distor 40 -0,35 -5,65 6,52 553,85 0,35 
China distor 40 -4,82 -48,15 4,09 200,86 -3,55 
Japan distor 40 0,60 -6,70 8,09 447,08 0,79 
France distor 40 -16,37 -659,00 2,03 636,61 -6,32 
Germany distor 40 0,95 -0,46 3,11 91,34 0,77 
Denmark distor 40 5,52 -0,08 30,11 103,77 2,74 
Finland distor 40 1,09 -1,68 10,94 178,08 3,46 
Morocco distor 40 -0,02 -4,46 3,40 5359,31 -0,81 
Mauritania distor 40 -3,42 -20,10 0,90 110,41 -2,77 
Nigeria distor 40 -1,84 -10,34 1,12 129,85 -2,27 
Kenya distor 40 -0,75 -8,52 3,62 304,69 -1,34 
Namibia distor 40 -2,73 -15,90 3,14 132,13 -2,18 
South Africa distor 40 -2,03 -14,00 1,80 151,60 -2,12 
USA distor 40 -2,91 -12,42 3,47 110,00 -1,33 
Canada distor 40 -5,79 -80,84 3,64 222,47 -5,34 
Mexico distor 40 -3,35 -23,24 1,48 155,46 -2,49 
Colombia distor 40 -1,85 -14,60 2,42 140,59 -3,13 
Brazil distor 40 -8,21 -66,84 -0,34 128,29 -4,67 
Argentina distor 40 -3,10 -21,80 0,58 143,41 -2,83 
 

Taula 48. 

Estadístiques distorió internacional catalana. Població de no estudiants 
 Valid N Mean Minimum Maximum Coef.Var. Skewness 

Italy distor 88 0,26 -1,48 3,84 344,32 1,86 
Turkey distor 88 -0,48 -5,40 4,00 300,64 -1,21 
Afghanistan distor 88 -0,50 -12,30 3,51 391,69 -2,77 
China distor 88 -2,37 -18,66 4,09 127,62 -2,13 
Japan distor 88 1,62 -6,70 128,87 866,39 8,76 
France distor 88 0,05 -4,28 2,03 1617,67 -1,45 
Germany distor 88 0,95 -1,92 7,22 139,12 1,88 
Denmark distor 88 3,75 -0,08 21,22 89,26 2,78 
Finland distor 88 0,60 -2,35 18,40 411,31 4,84 
Morocco distor 88 0,45 -1,73 6,69 302,89 1,90 
Mauritania distor 88 -1,66 -9,55 3,74 145,51 -1,35 
Nigeria distor 88 -0,93 -6,56 4,29 185,79 -0,81 
Kenya distor 88 0,05 -10,90 5,72 3737,16 -2,08 
Namibia distor 88 -1,63 -5,76 1,37 110,77 -0,89 
South Africa distor 88 -1,24 -24,00 7,00 276,43 -3,81 
USA distor 88 -2,02 -9,06 1,48 95,12 -1,00 
Canada distor 88 -3,77 -20,54 0,47 104,09 -1,83 
Mexico distor 88 -1,66 -15,16 1,48 162,61 -2,05 
Colombia distor 88 -1,19 -10,70 5,41 181,29 -1,63 
Brazil distor 88 -4,18 -33,88 1,87 116,29 -3,27 
Argentina distor 88 -1,01 -10,40 7,77 193,97 -0,42 
 

 


