
Presentació
Quan em van plantejar que havia de fer el treball de recerca i dedicar-hi moltes hores, 
sabia que hauria de ser un tema pel qual tingués un gran interès i que per molt que hi 
dediqués moltes hores continués agradant-me. Tot va ser a 1r de Batxillerat, quan amb 
el nostre professor Manel estàvem treballant la política internacional, la història con-
temporània... La veritat és que l’assignatura m’agradava i molt, llegia cada dia els diaris 
per llegir noves notícies relacionades amb el tema, fins que un dia ell ens va plantejar 
fer un treball. Llegint un diari en línia un dia vaig veure una notícia que parlava del 
Brexit, un tema que va cridar-me l’atenció. Vaig començar el treball d’història i en aca-
bar-lo i veure que volia saber més sobre el tema, i que alhora havia de triar el treball de 
recerca, la meva decisió va ser clara.
En aquest treball he treballat el concepte de Brexit, analitzant-ne les diverses causes, i a 
més a més vaig estar investigant els arguments lligats a l’economia, la immigració, els fac-
tors socials... Tot això, amb l’ajuda de la meva part pràctica: unes entrevistes a ciutadants 
anglesos, la recopilació de diaris autòctons, la creació d’una pàgina web... Tot m’ha ajudat a 
assolir els meus objectius proposats, entendre el Brexit en els seus dos punts de vista i fer 
una rigorosa anàlisi de les seves parts. Ara bé, es tracta d’un treball viu, i no he pogut aga-
far més informació dins la part teòrica, tema que no descarto tornar a treballar en un futur.
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Metodologia
Vaig tenir la gran sort de poder viatjar al Regne Unit en una visita familiar durant el 
passat octubre, cosa que va ajudar-me molt a recopilar informació, opinió ciutadana... 
A més a més, el meu oncle durant els dies del referèndum també va estar al país i va 
facilitar-me tot de material complementari, com els diaris d’aquells dies, els quals vaig 
analitzar rigorosament (punt de vista del diari, tema que tractava, com ho tractava…). 
Només amb això trobava que tenia una part pràctica pobra i vaig decidir que el dia 
vint-i-tres faria un diari on aplegaria tots els esdeveniments que ocorreguessin. Per 
altra banda, no vaig oblidar la influència de les xarxes socials i vaig crear un Brexiary, 
on vaig escollir dues xarxes socials influents i vaig agafar fotos per analitzar-les a la 
meva presentació oral. Per finalitzar vaig crear una pàgina web amb el fi de sintetitzar 
tota la informació en un lloc de manera breu i tenir així una part pràctica prou treba-
llada, no com la típica entrevista que sempre hi ha en l’àmbit social.

Cos del treball
Un procés de deslligament d’un país dins d’una unió mai no és fàcil, i menys quan el 
que vol marxar és una gran font econòmica. Aquest va ser el problema que va néi-
xer al Regne Unit, i no diré que va néixer l’any passat, ja que durant el meu treball 
vaig estar treballant i investigant sobre el seu concepte, i les causes que exposaven 
cada bàndol, tant socials com econòmiques, d’immigració, històriques... Tot això va 
portar-me a veure que era un problema nascut fa molt i molt de temps, ja que vaig 
començar el meu treball estudiant la història del Regne Unit dins de la UE, i més 
tard vaig analitzar les causes esgrimides pel bàndol que vol de quedar-se i pel bàn-
dol que vol marxar, tal com anteriorment he dit. I he trobat que algunes de les cau-
ses són molt racionals i coherents, i tenen raó per queixar-se, però d’altra banda n’hi 
ha d’altres que són falses i emprades solament perquè, com deia Maquiavel: «El fi 
justifica els mitjans». És a dir, els que tenen el fi de sortir de la UE, faran el possible 
perquè aquest es compleixi; un clar exemple n’és la seva afirmació que diu que la 
seva economia baixava a causa de la gran entrada d’immigrants al país, però, aques-
ta resulta que aquesta afirmació és només mig certa. Entren molts immigrants, sí, 
però la seva economia va pujant i pujant. Es veu molt clarament en aquest gràfic on 
es veu el saldo migratori, representat per la línia taronja, i el PIB, per la blava; així, 
doncs, si 1 = 2003, 9 = 2011, té un creixement d’immigrants alt, comptant però que 
els darrers anys són afectats per la crisi... Té una economia pròspera, ja que del 2011 
al 2015 ha incrementat el PIB, tot i que en aquest gràfic explícitament no hi és, al 
treball, però si que consta en un altre gràfic de l’evolució del PIB. 
Un altre punt clau dins del meu treball va ser l’anàlisi del referèndum i dels seus 
vots, tot parlant dels vots per edats i per zones.



Un cop analitzats aquests vots, trobem una sèrie de factors socials que influeixen 
molt; el patriotisme, l’anhel de ser un país sol sense la dependència ni la necessitat 
de l’aprovació de Brussel·les, la creença d’una nació... Tot aquest conjunt de coses 
van fer que el país estigués dividit en dues grans parts, mentre que el tant per cent 
d’indecisos va ser el que realment va donar força a aquest referèndum i va decantar 
aquest fenomen, el Brexit, cap a un gran exit. Un cop fet realitat el Brexit vaig tre-
ballar amb les possibilitats que podria adoptar el Regne Unit en sortir de la UE, això 
vol dir un model com ara el de Noruega o Turquia, un pacte amb l’OMC, com Islàndia 
o Suïssa... Tots són països que no formen part de la UE, però econòmicament són 
molts pròspers. Però encara no sé quin tipus de sortida s’adoptarà, ja que el meu tre-
ball es va tancar abans de la cimera de May per decidir què farien. La meva recerca 
va fer un estudi dels factors socials dins de cada país seguit d’una comparativa del 
Regne Unit amb el millor i el pitjor país (Finlàndia i Somàlia) per poder comprovar 
el nivell de fragilitat del país i si els immigrants van allà per assegurar bona vida, 
seguretat, treball…, entre d’altres factors. Gairebé per finalitzar la part teòrica vaig 
parlar de la gran influència dels mitjans de comunicació que estem vivint en l’actu-
al segle XXI, sobretot a causa de les xarxes socials, les quals, com ja he fet menció 
anteriorment, he utilitzat en la meva part pràctica. 



Conclusions
El meu objectiu en començar la recerca, que era saber el significat del concepte més 
les causes principals i entendre-les, va ser clarament superat. Tot i això, vaig desco-
brir que per analitzar les causes, no n’hi ha prou de trobar-les, sinó que també cal 
comprovar la seva veracitat i investigar els factors que creen aquestes causes, un 
seguit d’activitats d’investigació que comporten el seu temps, buscar diferents fonts 
d’informació  i combinar el que s’obté amb l’opinió del poble, ja que en aquest tre-
ball meu el poble tenia una gran influència en tots els passos que he anat seguint… 
Una altra cosa que vaig descobrir va ser que els anglesos tenen un gran patriotisme, 
sobretot pel que fa a la franja adulta; els joves ja tenen més desig de globalització, 
de formar part d’aquesta gran unió i el que suposa, que els joves som menys euro-
escèptics; però, pot ser ja ho sabíem, hi ha aquesta mena de qualitat dels anglesos: 
que són diferents... Doncs sí, tenen un sentiment i unes formes d’actuar diferents, 
peò això no vol dir que no hi hagi molta gent a favor de la UE, perquè n’hi ha i molta. 
Tot depèn de la franja de la societat on estiguis situat, que és el que et dóna més 
beneficis o menys, perquè al cap i a la fi la societat és mou per interessos i al Regne 
Unit els interessa més ser independents, però amb un bon acord de comerç (con-
trolant els aranzels); el que ells es neguen a fer és pagar taxes anualment perquè 
en surtin beneficiats altres països; prefereixen emprar els impostos per al benefici 
propi. En síntesi, he aconseguit el meu objectiu d’obtenir els coneixements sobre 
el Brexit, però hi ha hagut un inconvenient en el meu treball: i és que aquest és un 
tema viu i moltes coses i àmbits se m’han escapat. Potser faltaria parlar sobre el 
present, tema que no descarto de reprendre en un futur.
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