
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES

MASTER OFICIAL EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA

RESUMEN DE TESIS
Autor de la Tesis JOSEP MARIA ESCOFET FIGUERAS

Director de la Tesis JOSEP ROCA CLADERA
Título de la Tesis MODEL SOCIOECONÒMIC: APROXIMACIÓ EMPÍRICA A L’ANÀLISI DE

L’ESTRUCTURA SOCIOECONÒMICA DE L’ESPAI SOCIAL URBÀ DE TERRASSA. UNA APLICACIÓ
D’ECOLOGIA FACTORIAL

La tesi de màster és la primera fase de la tesi doctoral que tindrà com a objectiu contrastar la hipòtesi
de que la distribució espacial dels valors de l’habitatge esta correlacionada amb el nivell
socioeconòmic de les persones que viuen en aquell espai, i més concretament en la ciutat de
Terrassa. Aquesta hipòtesi no es pot contrastar a nivell intermunicipal (al menys a nivell de ciutats
més grans de 25.000 habitants a la província de Barcelona), donada la similitud dels preus de
l’habitatge (exceptuant Barcelona i Sant Cugat) davant el factor de renda.
Per aconseguir aquet objectiu en primer lloc es necessari obtenir les dades de la distribució del rang
social dins la ciutat i aquest ha estat l’objectiu de la tesi de màster. La metodologia utilitzada ha estat
la denominada «ecològic-factorial» que consisteix en l'aplicació de tècniques d'anàlisis multivariant
per a l'estudi de les pautes de diferenciació de la població urbana. Es tracta, en definitiva, d'aplicar les
tècniques d'anàlisi factorial a un conjunt de variables de caràcter demogràfic, socioeconòmic o sobre
les característiques de l'habitatge, a fi d'explicar el comportament urbà i l'existència d'àrees més o
menys homogènies basant-se en una sèrie de factors principals subjacents. La aportació d’aquesta
tesi no és la metodologia emprada, que s’ha desenvolupat àmpliament en molts estudis des de
mitjans dels anys 50’s, sinó, la de introduir en el model variables procedents d’altres fonts
d’informació distintes a les Censals, així com el tractament de la informació a nivell individual, que
permet introduir una informació que d’una altra forma no es podria tractar. Un altre dels objectius de
la tesi era aconseguir un mètode per obtenir els valors que sortissin de l’anàlisi, més concretament els
que expliquessin el rang social, a partir d’un model de regressió múltiple com es fa en el cas de
Barcelona amb l’ICEF (Índex de capacitat econòmica familiar) i que no depenguessin de les dades
censals, objectiu que s’ha complert (amb dubtes sobre l’actualització de variables, més concretament,
el nivell d’instrucció en el padró municipal) .
La tesi es divideix en 6 capítols:
Capítol 1. Anomenat “La teoria ecològica i la diferenciació urbana”, de fet és un repàs del que ha
estat, des d’una perspectiva sociològica, l’evolució del pensament des del primers teòrics de l’escola
de Chicago que pretenien explicar “el per què” es produïa la diferenciació residencial, per acabar en
els empírics que només pretenen descriure la ciutat a partir del tractament de dades censals entre
ells W. Bell que en els estudis per contrastar el model d’àrees socials de E. Shevky (fets per models
de regressió) introdueix l’anàlisi factorial per a descriure les diferenciacions residencials l’any 1955.
Capítol 2. Anomenat “Material i mètodes” Introdueix les tècniques estadístiques usades i sobre tot els
processos d’obtenció d’informació partir de varies fonts de dades.
Capítol 3. Anomenat “Indicadors Socials” . Explica els indicadors que s’utilitzaran en l’anàlisi
classificats per àrees de coneixement de la realitat social.
Capítol 4. Anomenat “Anàlisi factorial i de conglomerats”. És el capítol principal pel que fa a resultats
ja que en ell es desenvolupa l’anàlisi factorial, l’anàlisi de conglomerats i la contrastació dels resultats
mitjançant un anàlisi discriminant. També conté l’explicació individual dels factors i dels conglomerats
obtinguts. Per últim es fa una contrastació històrica amb dades censals de 1981 i 1991.
Capítol 5. Anomenat “Anàlisis fets a partir de les dades obtingudes en l’anàlisi factorial”. En aquest
capítol s’utilitza el factor “Rang social” per contrastar empíricament el model de canvis de domicili i la
diferenciació dels patrons entre espanyols i estrangers i en segon lloc el comportament electoral a les
eleccions més properes en data que són les generals de 2000.
Capítol 6. Anomenat “Conclusions”, que com el seu nom indica només enumera les conclusions
sobre el resultat i la metodologia emprada en la tesi.
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