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Introducció  
 

L’objectiu d’aquest treball és l’anàlisi del comportament polític de les dones i més en concret el 

baix interès per la política que mostren i les conseqüències en la participació. 

En una societat on les dades de nivell d’estudis de les dones superen a les dels homes, on els 

drets de participació electoral són els mateixos tant per homes com per dones, que les dones 

mostrin menys interès per la política i que hi hagi percentatges sobre la representació femenina 

exageradament inferiors a la masculina, hauria de ser, si més no preocupant. 

Mentre la societat sembla que camina cap a un futur de plena igualtat de drets, les dades 

segueixen negant aquest fet. La societat pateix una malaltia que no desapareix i són els 

estereotips i els rols de gènere que dibuixen grans obstacles a un 50% de la població per arribar 

a gaudir en igualtat absoluta de tots els seus drets i llibertats.   
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Marc teòric  
 

En una societat que constantment avança cap a objectius de plena igualtat entre ciutadans, hi 

ha problemes socials que encara no estan resolts i que provoquen el bloqueig del 

desenvolupament d’una igualtat completa. Els estereotips i rols de gènere són uns d’ells, que 

perjudiquen la meitat de la població i que afecta en la majoria d’àmbits de la vida. 

La política és un dels àmbits afectats directament i que alhora els perpetua. Segons l’informe 

“The Global Gender Gap” del Word Economic Forum, només hi ha disset dones com a caps 

d’estat dels 149 països analitzats i el temps que es tardaria (al ritme actual) en arribar a assolir 

una igualtat completa s’allarga fins als 107 anys. La masculinització de la política és un fet, que 

no només es veu reflectit en els alts càrrecs de poder sinó també en el comportament polític de 

les dones. Les diferències, pel que fa a comportament, entre homes i dones a poc a poc es van 

extingint i en si l’efecte del gènere, no arriba a influenciar al mateix nivell que variables com 

l’edat sobre el comportament polític, però sí que exerceix una influència suficientment 

significativa, el que s’anomena gender gap (Cantijoch 2007). 

Dins del comportament polític, on és més significativa aquesta bretxa de gènere és a l’interès 

per la política que es mostra.   

L’interès per la política és una actitud que va relacionada amb el grau d’implicació política i en 

general, quant major interès existeix major participació política es mostra. Les actituds, però, 

són un reflex de factors exògens de la naturalesa no política, com ara els factors socioeconòmics 

i els situacionals (Anduiza i Bosch 2004). 

Quan es parla de factors socioeconòmics es fa referència als estudis, l’edat, els ingressos, 

l’ocupació.  

Els estudis són un recurs indispensable per la implicació política, aporten habilitats cognitives 

que ajuden a desenvolupar-se dins la política (Anduiza i Bosch 2004). En el cas de les dones, els 

estudis a més aporten l’alliberació, en certa manera, de gran part dels rols de gènere, que 

redueix a les dones a l’espai privat i als homes a l’espai públic, provocant així que les dones 

dediquin la majoria del seu temps a les tasques de la llar o preocupacions d’àmbit familiar. La 

taula 1, demostra com a mesura que el nivell d’estudis és superior, les dones dediquen una 

mitjana d’hores a les tasques de la llar inferiors a quan el nivell d’estudis és més baix.  

 

Taula 1. Hores al dia  de treball domèstic (joves de 15 a 34 anys que viuen en parella)  

Estudis   Hores i minuts 

Obligatoris o inferiors 
Home 1h 21 min 

Dona 3h 08 min 

Secundaris postobligatoris 
Home 1h 19 min 

Dona 2h 43 min 

Superiors 
Home 1h 38 min 

Dona 1h 52 min 

                      Font: Moreno, Sara: Gènere, a informe de l'Enquesta a la joventut de Catalunya, 2012 
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D’altra banda els ingressos permeten a la persona abandonar la preocupació de satisfer les seves 

necessitats bàsiques i dedicar-o a altres activitats socials (Anduiza i Bosch 2004), com ara la 

política, afiliant-se a partits polítics o bé participar-hi de forma influent, finançant campanyes 

electorals, etc.  

L’edat és una variable que va vinculada a la maduresa i l’experiència, a més de factors com els 

ingressos o el temps disponible. Es podria dir que les persones joves tenen menys experiència i 

menys recursos, però disposen de més temps per dedicar-lo a la política, per exemple. En el cas 

d’Espanya, l’edat va molt vinculada també a l’educació, cal tenir en compte que les generacions 

més grans van ser educades durant una dictadura militar que basava el seu sistema educatiu en 

la segregació per sexes i es regia en les normes socials del catolicisme, de manera que les dones 

eren educades per servir en l’àmbit privat (família i llar) i els homes en l’àmbit públic, deixant 

doncs, la política i el poder com a espais masculinitzats per complet.  

I com a últim factor socioeconòmic, hi ha l’ocupació que posiciona socialment a l’individu i 

permet fer augmentar els seus ingressos (Anduiza i Bosch 2004). El món laboral és un dels espais 

on les diferències entre homes i dones s’accentuen més, fenòmens com el terra enganxós1, el 

sostre de vidre2 i la bretxa salarial desafavoreixen a les dones i fan perpetuar les desigualtats.  

Pel que fa a les condicions situacionals fan referència al context de situació amb el que cada 

individu conviu, bàsicament la situació familiar. Aquestes condicions poden generar diferents 

tipus d’influència sobre l’interès per la política. Per una banda el fet que una persona tingui 

descendència provoca una preocupació pel futur, els drets i avantatges dels qui la precedeixen, 

traduïda a un major interès per la política. Per l’altra banda la responsabilitat de cuidar de 

familiars com fills o bé persones dependents pot comportar una dedicació de temps molt 

important, que li resta al temps d’interessar-se per la política.  En aquest punt l’efecte de rols 

de gènere marquen una gran diferència, ja que les normes socials estipulen la responsabilitat de 

les dones d’haver-se de dedicar a les tasques de cura.   

Finalment, és necessari destacar la capacitat subjectiva d’influència, és un concepte que defineix 

la percepció que té un individu per poder influir en la política, ja sigui com a ciutadà des de fora 

la política com des de dins del sistema polític. És lògic dir, que la representació política influeix 

sobre aquest factor, ja que un ciutadà que veu alts càrrecs polítics amb característiques socials 

similars a les seves, per una banda sent representats els seus interessos i a l’hora s’obren 

expectatives d’accés a aquests alts càrrecs. Com s’ha expressat anteriorment en aquest mateix 

apartat, la política és un espai fortament masculinitzat, que provoca que la presència de dones 

en aquest espai sigui molt reduïda. Tal com mostra la taula 2, existeix una infrarepresentació de 

les dones en alts càrrecs polítics que podria influenciar en la percepció femenina de les seves 

capacitats d’influència política.  

  

                                                           
1 Barrera invisible que conformen les tasques i càrregues que culturalment s’associen a les dones i que impedeixen 

el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes. Presenta serioses 

dificultats per superar els llocs de treball més precaris i menys valorats socialment. (TERMCAT) 

2 Barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir en la seva carrera 

professional fins als càrrecs de més responsabilitat. (TERMCAT) 



6 
 

Taula 2. Dones en alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat. Espanya 2012-2018 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Govern 61,1 35,7 27,3 28,6 35,7 28,6 28,6 

Secretaries d'Estat 43,5 29,2 25,0 25,0 33,3 25,0 25,0 

Subsecretàries  39,7 30,2 36,5 35,2 34,6 34,6 33,3 

Direccions Generales 39,0 27,9 27,4 27,9 31,0 30,7 32,1 

Total 41,2 29,2 29,4 29,4 32,4 30,9 31,4 

                 Font: INE, Mujeres y hombres en España. 

 

En suma, seguint el quadre de la lògica del model de les actituds polítiques de Campbell (Anduiza 

i Bosch 2004, pàg. 50), on els factors socioeconòmics i situacionals (factors exògens no polítics) 

i les capacitats polítiques tenen una forta influència sobre l’interès per la política (actituds 

polítiques) que provoca una major participació política (comportament polític) que augmenta la 

representació política i finalment la representació política fa augmentar la sensació de capacitat 

d’influència per part dels ciutadans, s’acaba dibuixant un cercle de causa-efecte com el que es 

representa a la il·lustració 1. 

 

  

 

  

Il·lustració 1 Cercle causa-efecte. Interès-participació-representació 

Font: Elaboració pròpia a partir de la conjunció de literatura acadèmica consultada 
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Preguntes d’investigació i hipòtesis 
 

El treball es basarà en l’anàlisi de les causes i les conseqüències del baix interès femení en la 

política, en comparació amb els homes. Per iniciar l’estudi, es formulen dues preguntes 

d’investigació: 

- Els elements que defineixen l’interès per la política són diferents en homes i dones?  

- Afecta diferent l’interès per la política a la participació política d’homes i dones?  

Les hipòtesis seran:  

Pregunta 1: Les dones tenen menys interès a causa dels estereotips i rols de gènere que 

afecten sobre les condicions socioeconòmiques, les situacionals i sobre les capacitats 

polítiques subjectives. 

Pregunta 2:  

o Afecta de la mateixa manera, a menys interès menys participació. Però a l’haver-hi 

menys interès femení provoca uns nivells inferiors de participació política femenina.  

o La baixa participació en partits polítics, és un dels motius de la poca presència de 

dones en alts càrrecs polítics, conjuntament amb els rols de poder de gènere 

existents a la societat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Font: Elaboració pròpia  
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Metodologia 
 

Un cop exposades les preguntes i les hipòtesis, en aquest apartat s’explica la manera com es 

busquen els resultats del treball i com s’ha fet la recodificació de noves variables. En el següent 

punt d’aquest estudi es fa l’anàlisi dels resultats obtinguts donant resposta a les preguntes i 

hipòtesis formulades al principi del treball.  

La investigació d’aquest treball es basa en una anàlisi estadística a partir de la base de dades de 

l’enquesta “European Social Survey” feta a Espanya l’any 20173, utilitzant el programa d’anàlisis 

de dades PSPP.  

L’anàlisi estadística d’aquest treball es divideix en dues parts. La primera s’estudia les causes del 

desinterès polític de les dones. Per fer-ho es creen dos models de regressió lineal, un per cada 

gènere, on la variable dependent és l’interès per la política i les variables independents són els  

factors socioeconòmics (estudis, la professió i l’edat), les condicions situacionals (fills i família) i 

les capacitats polítiques subjectives (capacitat de tenir un rol actiu i la capacitat per poder 

participar en la política); de manera que es pot veure quins són els factors més influents per 

tenir interès, alhora que es comparen les diferències d’influència entre els dos gèneres.  

La segona part, es basa en la influència de l’interès en la participació política. Es fa un model de 

regressió per cada tipus de participació política (variable dependent) que hi ha, amb la variable 

independent interès per la política, separat per gènere, amb l’objectiu de veure quin tipus de 

participació política requereix més interès, per cada gènere.    

A part de les anàlisis de regressió múltiple, es creen taules de contingència, que a l’apartat es 

veu en forma de gràfics i taules, per completar i fer més visual l’anàlisi.  

S’han recodificat variables originals, del fitxer de la base de dades, per poder-les utilitzar als 

models de regressió lineal. 4 

Variables dependents 

Primer model 

 “Interès per la política”: en el primer model actuarà com a variable dependent i al segon 

model com a variable independent. S’ha recodificat l’original per poder interpretar una 

variable categòrica com a quantitativa. I pren una escala de valor on 0 és “gens 

d’interès”, 1 “poc interès”, 2 “bastant interès” i 3 “molt interès”.  

Segon model 

 “Haver votat a les últimes eleccions generals” “Haver participat en una manifestació” 

“Haver fet boicot a alguns productes” “Haver tingut contacte amb un polític o funcionari 

del govern”, “Haver utilitzat o mostrat una insígnia o adhesiu polític de campanya” 

“Publicar o compartir qualsevol cosa sobre política en línia” “Haver treballat en un partit 

o organització política” són les variables que s’han recodificat per poder analitzar cada 

tipus de participació política. Variables dicotòmiques, amb valor 0 si no s’ha participat i 

1 si s’ha participat.   

                                                           
3 Treball de camp del 16 de febrer del 2017 al 23 de juny del mateix any. 
4 S’han afegit a l’annex, els resultats de les regressions i les taules de contingència en detall.  
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Variables independents  

Primer model 

Condicions situacionals 

 “Fills” com a variable dicotòmica on 0 representa “no tenir fills vivint al domicili familiar” 

i 1 “tenir fills vivint al domicili familiar”.  

 “Persones a casa”, variable recodificada en tres valors que contemplen la quantitat de 

persones que viuen al domicili familiar. S’ha escollit aquesta variable amb el mateix 

motiu que la variable “fills” amb la diferència que no s’encasella només en si hi ha fills 

vivint al domicili sinó altres persones, com ara persones grans o dependents, que puguin 

suposar una condició més que provoqui un augment de temps en la dedicació de 

tasques de la llar.  

Condicions socioeconòmiques 

 “Estudis”, recodificada en una nova variable, passant d’una variable de 27 casos, ja que 

hi havia tipus d’estudi en diferents èpoques, a una de cinc valors que s’aglutinen per 

nivell d’estudis.  

 “Treball”, aquesta nova variable ha estat recodificada de forma similar a l’anterior, 

tenint en compte que la variable original tenia més de 230 categories, s’ha reduït a 

quatre, professions qualificades, no qualificades, professions relacionades amb el món 

artístic (actors, músics...) i alts càrrecs d’empreses. S’ha classificat d’aquesta manera, 

tenint en compte la diferència de remuneració entre les diferents activitats, tot i que no 

és del tot exacte permet fer una aproximació. Dins la categoria de professions no 

qualificades és la que ha recollit més nombre de valors anteriors, fet que cal tenir en 

compte, ja que pot haver-hi grans diferències entre categories que s’han acabat 

classificant com el mateix.  

 “Edat”, recodificada en cinc valors nous que s’agrupen per edats, de 16 a 24, de 25 a 34, 

de 35 a 49, de 50 a 64 i de 65 a 99.   

Capacitats polítiques subjectives 

 “Capacitat de rol en la política”, referent a la capacitat de prendre un paper actiu en un 

grup polític, recodificada de tal manera que passa a ser dicotòmica, els valors s’han 

assignat de manera que la lectura es pugui fer veient l’efecte negatiu de no tenir 

aquestes capacitats; 1 no i 0 sí.  

 “Capacitat de participació política”, fa referència a la de capacitat de participació política 

que subjectivament tenen les persones enquestades, recodificada de la mateixa manera 

que l’anterior.  

Les variables “Educació”, “Treball”, “Fills” “Persones a casa” i “Edat” s’han tornat a recodificar 

en noves variables, una per cada categoria, on el valor corresponent és 1 i la resta 0. S’ha fet 

d’aquesta manera, ja que són variables categòriques i s’introduirà dins el model totes les 

categories menys una de cada variable, les quals seran les de referència: “Estudis universitaris i 

doctorats”(de la variable estudis), “alt càrrec empresari”(de la variable professions), “16 a 24 

anys”(de la variable edat) i “viure sol/a”(de la variable persones a casa). 
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Les lectures de tots els models es fa comparant la diferència de mida dels coeficients que la 

regressió lineal hagi donat respecte a la influència de les variables independents sobre la 

dependent corresponent i el nivell de significació dels coeficients. 

Quan el nivell de significació estigui entre 0,00 0,050 i 0,100 s’interpreta com a estadísticament 

significatiu, per tant  la probabilitat que  hagi sortit aquest resultat per casualitat és molt baixa. 

Quan superi els valors indicats anteriorment vol dir que no és estadísticament significatiu, i per 

tant que la probabilitat que el resultat sigui fruit de la casualitat és massa alta i no es podran 

prendre els resultats com a vàlids.  

Totes les gràfiques i taules que es mostren d’ara endavant són d’elaboració pròpia a partir de la 

base de dades utilitzades en aquest treball, a no ser que s’indiqui el contrari en el peu de cada 

una.  
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Anàlisi dels resultats 
 

L’inici de l’anàlisi d’aquest treball comença 

partint de la base del baix interès per la 

política que les dones tenen. El gràfic 1 

mostra el percentatge de cada gènere en 

l’escala d’interès. En tots dos casos, més del 

50% de la població, tant homes com dones, 

mostren entre gens i poc interès, tot i que 

més dones (fins a 6 punts més) mostren gens 

d’interès. També es poden veure diferències 

entre els dos gèneres en el cas de les dues 

opcions de més interès, mentre el 43% dels 

homes mostren bastant o molt interès, el 

percentatge de dones és d’un 38%, fins a 5 

punts menys.   

Causes 
Què provoca doncs, aquest baix interès per la política per part de les dones, en comparació amb 

els homes? La taula 3 mostra els resultats de la regressió que s’han fet per observar quines 

variables influencien més l’interès per la política, diferenciats per cada gènere. 

 

 

      B 

      Dones  Homes 

(Constant) 2,91*** 1,96*** 

Condicions socioeconòmiques 

Estudis 

Sense estudis -0,88*** -0,58*** 

Primaris -0,56*** -0,4*** 

Secundaris -0,31** -0,17* 

FP i graus -0,18* -0,15 

Professions 

Qualificada -0,27 0,20 

Món artístic 0,36 0,57 

No qualificada -0,5* -0,13 

Edat 

25 a 34 -0,36** -0,01 

35 a 49 -0,3* 0 

50 a 64  -0,05 0,14 

65 a 99 0,06 0,12 

Condicions situacionals 

Fills  0,01 -0,08 

2 familiars 0,01 0,3** 

3 i 4 familiars -0,13 0,34** 

5 i + familiars -0,11 0,08 

Capacitats polítiques subjectives 

Paper actiu en 
el grup polític -0,59*** -0,55*** 

Participació 
política 

-0,35*** -0,37*** 

 

28% 22%

36%
36%

24%
26%

12% 17%

DONES HOMES

molt
interès

bastant
interès

poc
interès

gens
interès

Gràfic 1. Interès - gènere 

Taula 3. Factors influents en l'interès per la política 



12 
 

Fent una lectura de la taula, s’observa que les constants d’ambdós casos, on es troba la 

conjunció de tenir un nivell d’estudis alt, amb un alt càrrec laboral, ser jove, no tenir fills, viure 

sol/a i tenir capacitats polítiques subjectives, té una influència positiva. En el cas de les dones, 

el coeficient de la constant és superior al dels homes. 

Es pot observar que tant per homes com per dones, les variables més influents en l’interès, de 

forma negativa, són els estudis i les capacitats polítiques subjectives.  

Pel que fa a les variables d’estudis, s’observa com en les dones, la influència té més força en 

comparació amb els homes i el fet de no tenir estudis en les dones, és la variable que fa disminuir 

més l’interès per la política. Es constata que quan els estudis augmenten, la diferència 

d’influència entre els dos gèneres, disminueix.  

En referència a les capacitats polítiques subjectives, es mostren com a unes de les variables més 

influents sobre el nivell d’interès, en aquest cas però, la influència ambdós gèneres és la mateixa.  

Respecte a les condicions situacionals, es pot comprovar que en el cas dels homes, la influència 

de conviure en un nucli familiar d’entre dos i quatre familiars, fa augmentar el nivell d’interès. 

En el cas de les dones la variable no té un nivell de significació suficient per prendre la variable  

com a influent.  

L’edat, en el cas de les dones, estableix una influència que fa disminuir l’interès, en el cas d’edats 

compreses entre 25 i 34 anys, i 35 i 49 anys en menor mesura. L’edat dels homes s’estableix com 

una variable sense un nivell de significació suficient.  

Finalment, en les variables professions, l’única categoria influent és el cas de les professions no 

qualificades en dones, la resta de categories, tant en homes com en dones, no mostren nivell de 

significació.  

Conseqüències  
La taula 4 ens indica quins són els tipus de participació política que els hi influeix més l’interès, 

separant per gènere.  

 

Taula 4.  Influència de l'interès sobre la participació política per gèneres 

  
VD 

B (Interès) 
DONES 

B (Interès) 
HOMES 

Model 1 Manifestació 0,12*** 0,12*** 

Model 2 Boicot 0,1*** 0,07*** 

Model 3 Ha votat 0,08*** 0,1*** 

Model 4 Contacte polític 0,08*** 0,09*** 

Model 5 Insígnia de campanya 0,07*** 0,05*** 

Model 6 Treballar a un partit polític 0,08*** 0,08*** 

Model 7 Post online sobre política 0,13*** 0,16*** 
Nivell de significació 0,001*** 0,050**  0,100* 

 

La publicació d’un post en línia sobre política i la participació en una manifestació són els tipus 

de participació on l’interès influeix més, pels dos gèneres, la que menys influència rep és haver 

portat insígnies de campanya. 
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Participar en unes eleccions, tenir contacte directe amb un polític, fer boicot a un producte i 

treballar en un partit polític influeix de forma similar tant a dones com a homes. A les dones el 

boicot està més influenciat i en canvi pels homes votar rep més influència.   

El gràfic 2 mostra el percentatge d’homes i de dones per cada tipus de participació política.   

 

Gràfic 2.Gènere per tipus de participació política 

 

El tipus de participació que més diferència hi ha entre gèneres és “Treballar en un partit o 

organització política”, on els homes superen a les dones en un 14%. Els homes són majoria 

també, quan es tracta de tenir contacte amb personatges polítics (hi ha un 10% més d’homes)  i 

en el cas de la publicació d’opinió política a les xarxes socials (diferència d’un 6%).  

A l’altre extrem, allà on les dones tenen més participació és a l’hora de fer boicot a productes. 

Fins a un 12% més de dones afirmen haver fet boicot a productes els últims dotze mesos. Dur 

insígnies de campanya és un altre tipus de participació on hi ha més activitat femenina, fins a un 

8% més de dones.  

Pel que fa a participació electoral i participació en manifestacions els percentatges s’igualen en 

50% entre els dos gèneres. 

En conjunt doncs, els tipus de participació on la dona té més presència, són de caràcter privat. 

En canvi, allà on els homes participen més, són d’un caràcter més públic.  

Finalment és important remarcar que en aquell tipus de participació que més requereix interès, 

és la publicació de post en línia sobre política, on el percentatge de dones és menor que el dels 

homes.  
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Conclusions 
 

Els resultats han demostrat per una banda, que els factors més influents en el baix interès 

femení, són el nivell baix d'estudis i la no capacitat d'influència política.  

El nivell d'estudi és un recurs indispensable que permet no només interessar-se per la política 

sinó també participar-hi, aportant dos recursos importants, els ingressos (a partir del món 

laboral) i un augment de capacitats cognitives, que permeten a l'individu racionar de forma 

individual amb menys possibilitat d'influència en el pensament. En una societat patriarcal, els 

estudis seran fonamentals en la dona per poder deslliurar-se del rol que l'obliga a dedicar a tenir 

cura de la llar i limitar el seu espai en la vida privada, deixant de banda la vida pública.  

La capacitat d'influència és un altre factor indispensable perquè hi pugui haver un nivell 

d'interès i implicació política, si les dones no es veuen representades en els càrrecs més 

importants de la política, provoca un efecte de desinterès per no sentir l'oportunitat de 

participar ni que es puguin arribar a tractar els seus interessos.   

D’altra banda, gràcies als resultats, s’ha pogut observar que les dones participen en política de 

manera diferent que els homes. L’efecte del baix interès femení provoca que, en general, les 

dones participin menys. També es destacable i significatiu el fet que les dones, allà on tenen més 

presència són els tipus de participació de caràcter privat, a diferència dels homes, que participen 

més en actes de caràcter públic. La participació femenina en partits polítics és menor, per tant, 

pren sentit que tinguin menys representació. Aquest fet sumat al sostre de vidre que es presenta 

en la política provoca que la presència de dones en alts càrrecs polítics sigui molt menor a la dels 

homes.   

Per tant, es dibuixa un cercle viciós on, el baix interès provoca una baixa  participació que limita 

la presència femenina en la representació política, motiu que provoca un sentiment 

d’incapacitat d’influència en la política, fet que genera un baix interès, sumat als altres 

condicionants socioeconòmics i situacionals. Tenint en compte però, que els condicionants 

situacionals, prenen importància en tota la roda. En un principi s’havia indicat com a causant del 

baix interès, però un cop analitzat, és un factor que pot incidir en qualsevol punt. Tot i tenir 

estudis alts, i interès és possible que una dona no pugui dedicar temps a la participació política 

pública pel fet de ser mare, o bé no pot arribar a alts càrrecs pel mateix motiu, Sílvia Claveria en 

el seu article ¿Sí, ministrA? (o la discriminación de las mujeres en los gobiernos) dóna una dada 

que recolza aquesta idea i és que dels ministres que són pares i mares l’any 2014, mentre només 

un 9% dels ministres homes no tenen fills, un 45% de les dones no ho són.  

Aquest cercle viciós té un inici clar en el sistema social establert on els rols i els estereotips de 

gènere estan fortament arrelats, ja que, tot i indicadors que exposen certes evolucions cap a 

igualtats entre els dos gèneres, en quants a estudis per exemple, segueixen havent-hi espais, 

feines i formes de fer i viure establerts per cada gènere que provoquen aquestes desigualtats 

en la majoria d’àmbits de la vida.  

És necessari doncs canvis a la societat que promoguin la plena igualtat entre dones i homes, en 

tots els espais de la vida de les persones i siguin quins siguin el nivell d’estudis, el tipus de 

professió o l’edat.  Possibles canvis com ara promoure polítiques públiques que ajudin a conciliar 

la vida familiar i laboral, polítiques de quotes que estableixin dones en càrrecs importants, tant 

en política com en esferes de poder o fer un gir en l’educació actual, que provoca la perpetuïtat 

dels estereotips de gènere i naturalitza comportaments sexistes al dia a dia. 
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Annex 

Variables recodificades 
 

1. “Edlvges”  

Recodificada en una nova variable “Educació”  

 Els valors [1→2] seran [0] Sense estudis  

 Els valors [3→7] seran [1] Estudis primaris  

 Els valors [8→12] seran [2] Estudis secundaris  

 Els valors [13→23] seran [3] FP i graus mitjans i superiors  

 Els valors [24→27] seran [4] Títols universitaris i doctorats  

* De cada categoria s’ha fet una nova variable 

 

2. “Isco08”  

Recodificada en una nova variable “Feina”  

 Els valors [1114→1323] seran [0] Alts càrrecs empreses  

 Els valors [1324→2642 - 3115→3359 – 3522 – 4211 – 4227 - 9312] seran [1] 

Professions qualificades  

 Els valors [2652→2655 - 3435] seran [2] Món artístic  

 Els valors [3422→3434 – 3521 – 4110 - 4212→4226 - 4311→9215 - 

9313→9623] seran [3] Professions no qualificades  

 De cada categoria s’ha fet una nova variable 

 110 i 210 es van posar per error perduts en el sistema (militars), en 

principi no influirà ja que hi ha 3 casos, i en cap d’ells hi ha cap dona.  

 

3.  “Interès” (13) 
Traduïda la mateixa variable i recodificada en una de nova “Interecod”  

 El valor [1] “molt” serà  [3] 

 El valor [2] “bastant” serà  [2] 

 El valor [3] “poc” serà  [1] 

 El valor [4] “gens” serà  [0] 
 

4. “Chldhm” 
Recodificada en una nova variable “fills”  

 El valor [1] “sí” serà  [1] 

 El valor [2] “no” serà [0] 
 

5. “Agea”  
Recodificada en una nova variable “Edat”  

 Els valors [16→24] seran [1] 16 a 24 

 Els valors [25→34] seran [2] 25 a 34 

 Els valors [35→49] seran [3] 35 a 49 

 Els valors [50→64] seran [4] 50 a 64 

 Els valors [65→99] seran [5] 65 a 99 
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6. “gendr”  
Recodificada en dues noves variables “dona” i “home”  

 “dona” 
o El valor [1] “home” serà  [0]  
o El valor [2] “dona” serà [1] 

 “home” 
o El valor [1] “home” serà  [1]  
o El valor [2] “dona” serà [0] 

 

7. “Actrolga”   
Recodificada al reves, per prendrela com a influencia negativa en una nova variable 
“rolenpolitica” “No Capaç de prendre un paper actiu en el grup polític” 

 Els valors [1→2] seran [1] No 

 Els valors [3→5] seran [1] sí 
 

8. “Cptppola”  
Recodificada Recodificada al reves, per prendrela com a influencia negativa en una nova 
variable en una nova variable “No capacitat de participació política” 

 Els valors [1→2] seran [1] No 

 Els valors [3→5] seran [1] sí 
 

9. “Vote”  
Recodificada en votar 

 El valor yes [1] serà [1] votar 

 El valor no [2] serà [0] no 

 La resta de valors perduts en el sistema.  
 

10. “Pblmn”  
Recodificació com a protesta política “manifestació” 
 

11. Bctprd”  
Recodificació com a consum polític “Consumpol” 
 

12. “Contplt”  
Recodificació com a Contacte polític “Contactepol” 
 

13. “Badge”  
Recodificació com a participació en una campanya electoral “campanya” 
 

14. “Wrkprty”  
Recodificació com a Participació en organitzacions polítiques “orgpol”  
  
De la 10 a la 14 recodificades igual: 

 El valor yes [1] serà [1] sí 

 El valor no [2] serà [0] no 

 La resta de valors perduts en el sistema.  
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 De totes les variables, els valors que no s’indiquen, s’han afegit com a Perduts en el 

sistema.  
 S’ha fet una taula excel (comprovacions PSPP.xlsx)  per comprovar que s’han recodificat 

correctament les variables.  
 

Taules de regressió 

Condicions-interès 

 

 

 

 

 

 

 

B Sig.

3,35*** 0,000

Sense estudis -1,15*** 0,000

Estudis primaris -0,73*** 0,000

Estudis secundaris -0,4*** 0,000

FP i graus -0,27*** 0,009

Qualificada -0,38 0,194

Món artístic 0,26 0,666

No qualificada -0,57* 0,052

25 a 34 -0,42*** 0,009

35 a 49 -0,31* 0,054

50 a 64 -0,10 0,551

65 a 99 0,10 0,599

Fills vivint al 

domicili
-0,01 0,886

2 familiars 0,00 0,999

3 i 4 familiars -0,09 0,552

més de 5 familiars -0,10 0,558

Paper actiu en el 

grup polític
-0,59*** 0,000

Participació 

política
-0,48*** 0,000

Capacitats polítiques

Codicions situacionals

DONES

(Constant)

Condicions 

socioeconòmiques

Estudis

Professions

Edat
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Interès-participació 

Dones 

 

 

 

 

 

 

B Sig.

2,26*** 0,000

Sense estudis -0,78*** 0,000

Estudis primaris -0,56*** 0,000

Estudis secundaris -0,29*** 0,003

FP i graus -0,24** 0,021

Qualificada 0,21 0,189

Món artístic 0,81* 0,092

No qualificada -0,19 0,242

25 a 34 -0,09 0,610

35 a 49 -0,10 0,545

50 a 64 0,11 0,514

65 a 99 0,03 0,869

Fills vivint al 

domicili
-0,08 0,404

2 familiars 0,35*** 0,005

3 i 4 familiars 0,4*** 0,005

més de 5 familiars 0,10 0,583

Paper actiu en el 

grup polític
-0,33** 0,011

Participació 

política
-0,56*** 0,000

Codicions situacionals

Capacitats polítiques

(Constant)

Condicions 

socioeconòmiques

Estudis

Professions

Edat

HOMES

   Ha participat en una manifestació legal els últims 12 mesos 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,05 0,02 0 2,51 0,012

interescod 0,12 0,01 0,29 8,95 0,00

   Ha fet boicot a productes 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,07 0,02 0 3,44 0,001

interescod 0,1 0,01 0,26 7,81 0

   Ha tingut contacte polític 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,05 0,02 0 2,9 0,004

interescod 0,08 0,01 0,22 6,73 0
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Homes   

 

 

 

 

 

   Insígnia / adhesiu de campanya usat o visualitzat 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,02 0,02 0 1,06 0,288

interescod 0,07 0,01 0,23 6,97 0

   Ha treballat en partit polític o organització 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant -0,01 0,01 0 -0,97 0,334

interescod 0,08 0,01 0,28 8,6 0

   Ha fet un post 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,05 0,02 0 2,44 0,015

interescod 0,13 0,01 0,32 10,08 0

   ha votat a les últimes eleccions generals 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,75 0,02 0 40,58 0

interescod 0,08 0,01 0,22 6,69 0

   Ha participat en una manifestació legal els últims 12 mesos 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,02 0,02 0 1,08 0,279

interescod 0,12 0,01 0,31 9,64 0

   Ha fet boicot a productes 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,06 0,02 0 3,12 0,002

interescod 0,07 0,01 0,19 5,8 0

   Ha tingut contacte polític 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,07 0,02 0 3 0,003

interescod 0,09 0,01 0,24 7,19 0

   Insígnia / adhesiu de campanya usat o visualitzat 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,01 0,02 0 0,93 0,35

interescod 0,05 0,01 0,18 5,38 0

   Ha treballat en partit polític o organització 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant -0,01 0,02 0 -0,46 0,645

interescod 0,08 0,01 0,27 8,13 0

   Ha fet un post 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,02 0,02 0 0,84 0,401

interescod 0,16 0,01 0,38 12,02 0

   Ha votat a les últimes eleccions generals 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,71 0,02 0 35,2 0

interescod 0,1 0,01 0,28 8,43 0
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Taules de contingència 

Gènere-interès 

 

 

 

  

 

   Ha participat en una manifestació legal els últims 12 mesos 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,02 0,02 0 1,08 0,279

interescod 0,12 0,01 0,31 9,64 0

   Ha fet boicot a productes 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,06 0,02 0 3,12 0,002

interescod 0,07 0,01 0,19 5,8 0

   Ha tingut contacte polític 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,07 0,02 0 3 0,003

interescod 0,09 0,01 0,24 7,19 0

   Insígnia / adhesiu de campanya usat o visualitzat 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,01 0,02 0 0,93 0,35

interescod 0,05 0,01 0,18 5,38 0

   Ha treballat en partit polític o organització 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant -0,01 0,02 0 -0,46 0,645

interescod 0,08 0,01 0,27 8,13 0

   Ha fet un post 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,02 0,02 0 0,84 0,401

interescod 0,16 0,01 0,38 12,02 0

   Ha votat a les últimes eleccions generals 

B Error Est. Beta t Sig.

 Constant 0,71 0,02 0 35,2 0

interescod 0,1 0,01 0,28 8,43 0

gens interès poc interès
bastant 

interès
molt interès Total

dones 28,03% 35,88% 24,16% 11,93% 100,00%

homes 22,05% 35,69% 25,64% 16,62% 100,00%
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Tipus de participació-gènere 

 

homes dones

Boicot produtes 44% 56%

Insígnia campanya  46% 54%

Vot 50% 50%

Manifestació 50% 50%

Publicació post 

polític
53% 47%

Contacte polític 55% 45%

Treballar en partit 

organització
57% 43%


