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“Els joves d’avui no semblen tenir cap respecte pel passat 

ni cap esperança per l’avenir” 

Hipòcrates 
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1. Introducció al camp d’estudi 

El present document és l’apartat sociològic d’un estudi que inclou els Treballs de Final de Grau 

tant de la carrera de Sociologia com la d’Estadística Aplicada. El camp d’estudi d’aquest treball és 

la participació política i social del jovent, concretament de l’alumnat de batxillerat del Vallès 

Oriental. L’objectiu és estudiar les formes que pren aquesta participació política i contrastar-les 

amb els discursos hegemònics del desinterès i la baixa implicació de les persones joves. 

El jovent constitueix un subjecte que reuneix unes característiques concretes que no només 

determinen la seva posició a la societat en termes d’estratificació social, sinó que també 

condicionen la seva manera d’interpretar i interactuar amb aquesta societat. Així mateix, el jovent 

constitueix un grup social que és reconegut com a tal tant per les ciències socials com pel propi 

sentit comú social, sobre el qual es dipositen pressupòsits, prejudicis i expectatives, que afecten 

al seu comportament. 

El subjecte juvenil és especialment receptiu als canvis socials i polítics, i té per tant una rellevància 

acadèmica important estudiar-lo en el camp de la participació política i dels moviments socials. 

De fet, els recents períodes de mobilització social al país (des de les mobilitzacions del procés 

independentista per referèndum, per la llibertat dels presos polítics, les vagues i manifestacions 

dels darrers 8 de març fins les protesten en contra l’empresonament de Pablo Hásel) han estat 

protagonitzats en gran part pels i les joves, i han despertat un interès mediàtic que s’ha centrat, 

principalment, en criminalitzar-los. Aquests fets, però, contrasten amb els discursos en relació a 

la desadhesió política del jovent, que com veurem al marc teòric han estat els hegemònics en el 

context internacional.  

El present treball, doncs, té la intenció de contrastar els estereotips (ja siguin d’apatia o de 

criminalització), i contribuir a ampliar la producció sociològica al voltant de la joventut,  des d’una 

mirada precisament jove. 
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2. Marc teòric 

2.1. Discursos sobre joves i participació política 

La preocupació sobre la participació política del jovent fa temps que és dona, des de l’àmbit 

institucional i els partits polítics fins l’àmbit acadèmic, i fins i tot el social. Diversos estudis1 

consultats recullen aquesta preocupació. Abans d’entrar-hi, però, i com també apunten els 

diversos estudis, cal situar els discursos que donen peu a aquesta preocupació per la participació 

política del jovent. Generalment, els discursos més mediàtics sobre la joventut, no són aquells 

que venen de l’auto-percepció de les pròpies joves sinó que són els que es donen des d’altres 

grups socials. Aquests discursos sobre la joventut li atribueixen unes característiques que 

configuren tot un imaginari col·lectiu al voltant de les joves, com a grup social poc preocupat per 

l’entorn, irresponsable en aquest sentit, que no fa un gran servei a la comunitat. Aquests no són, 

evidentment, els únics discursos entorn la joventut, però és des d’aquesta base on es sustenten 

els discursos que relacionen els joves amb la baixa participació política, que com veurem és una 

percepció generalitzada.  

A l’estudi sobre espais i estils de participació juvenil del  Partispace (Giugni, 2016), que fa un 

anàlisi del discurs de diversos documents governamentals de diferents països europeus, 

s’identifiquen trets generals sobre la joventut en els discursos públics, que es poden classificar en 

tres imatges: les persones joves com a recursos, com a amenaça, i com a víctimes (Giugni, 2016). 

Aquests discursos poden representar, de manera indirecta, una forma d’ageism.  

Aquest terme fa referència als prejudicis d’un grup d’edat cap a un altre grup d’edat específic 

(Butler, 1969). Amb l’ús d’aquest terme Butler  feia referència sobretot a les discriminacions a les 

persones grans, incloent no només les pràctiques institucionals o socials, sinó també la 

cosmovisió i els prejudicis sobre aquestes. Posteriorment, però, també s’ha inclòs la discriminació 

cap a les persones joves, i s’ha relacionat amb altres factors de discriminació com el gènere o 

l’etnicitat (Loretto, Duncan, White, 2000), tenint efectes sobretot discriminacions laborals i en les 

dificultats d’accés al mercat de treball o les condicions laborals, així com també, i pel que ens 

ocupa en aquest treball, en els espais de participació (Andrew, 2015). 

Gonzàlez i Balletbó (i d’altres autors) a l’estudi de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) 

sobre joves i participació política (2007) identifiquen que la baixa participació política ha estat un 

element de preocupació precisament perquè aquests discursos es donen majoritàriament per 

part d’aquells agents que creuen en la necessitat d’aprofundir en la qualitat democràtica, i 

entenen la participació política com un indicador clau de la base de les democràcies modernes. 

Apunten que a nivell teòric existeixen dues posicions en relació a la participació: una que 

considera que la participació política és intrínseca al projecte democràtic modern; i la segona 

posició que planteja que en les actuals formes de participació política hi veiem la mateixa llavor 

 
1 Referències: Political participation and EU Ciitizenship (EACE, 2013), Spaces and styles of participation 
Formal, Non formal and informal possibilities of young people’s participation in European cities 
(PARTISPACE, 2016), Reinventing Democracy in Europe: Youth Doing Politics in Times of Increasing 
Inequalities (EURYKA, 2020), Joves, participació i política (IGOP, 2007), Joves, Implicació i Context Polític a 
Catalunya (Soler i Martí, 2019) 
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emancipadora del passat, que és un motor de canvi social, com a resposta als valors del projecte 

il·lustrat en certa decadència. (Gonzàlez, Collet, Sanmartín, 2007).  

Per altra banda, i en relació a les causes que s’identifiquen amb la participació política juvenil, 

L’Agència Executiva en l’àmbit de l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACE) europea, en l’estudi 

Political participation and EU Citizenship, identifica que els discursos que assenyalen baixos nivells 

de participació política entre el jovent, referint-se sovint a modes tradicionals de participació 

política, ho associen al poc interès i coneixement del jovent sobre els processos polítics,  als baixos 

nivells de confiança en els polítics i les institucions democràtiques, i a la pèrdua de llaços 

comunitaris. A l’estudi de IGOP prenen com a indicadors d’aquesta baixa participació també la 

desadhesió al sistema sociopolític de manera generalitzada i la disminució del teixit comunitari.  

Pel que fa els efectes, aquests discursos, al seu temps, tenen un impacte en la pròpia participació 

política del jovent. El projecte EURYKA, en el què participen 9 universitats europees (entre elles 

la UOC), formulava les hipòtesis que els discursos de les elits polítiques que representaven les 

joves com a alienades i desinteressades en política tenen un impacte negatiu en la confiança en 

la política de les joves, i un impacte negatiu també en la seva participació política. No obstant, 

després de l’anàlisi de les dades concloïen que l’efecte d’aquests discursos era el contrari a 

l’esperat, que per tant feien augmentar la confiança en la política i fins i tot la intenció de 

participació política.  

Malgrat aquests discursos, però, tots els estudis consultats conclouen que la participació política 

del jovent no és menor actualment que en èpoques anteriors, i que ni tan sols és menor a la dels 

grups adults en moltes formes (veure Annex 4, Taula 1 i Gràfics 2 i 3). El que s’observa són formes 

de participació que escapen de la política tradicional o dels patrons d’implicació en la vida política 

del segle passat (Horvath, Paolini, 2013; Soler i Martí, 2019). 

 

2.2. Les característiques de la participació política juvenil 

Aquestes noves formes de participació política, protagonitzades per un públic juvenil, tenen trets 

característics que difereixen de les formes tradicionals com la participació a un partit polític o un 

sindicat laboral. A nivell temàtic, estan relacionades amb qüestions quotidianes, i amb qüestions 

més específiques que són d’interès per qui hi participa. A nivell organitzatiu són més puntuals, no 

requereixen de la pertinença a un col·lectiu, a una organització; són intermitents i no requereixen 

d’un compromís de llarga durada; en general són no-institucionalitzades i no-formals; prenen 

formes horitzontals de funcionament; i es donen més en l’àmbit local o internacional que no pas 

en l’àmbit nacional. A nivell d’objectius, busquen produir canvis petits però de gran impacte. 

(Horvath, Paolini, 2013; Walther, 2016; Gonzàlez, Collet, Sanmartín,  2007)  

En aquest sentit, podríem dir que les característiques que aquests estudis atribueixen al que 

anomenen noves formes de participació política, que apunten que són pròpies del jovent, són 

anàlogues a les que des de la teoria dels moviments socials s’han atribuït al que anomenen nous 

moviments socials (NMS). Della Porta i Diani assenyalen que els NMS són heterogenis, que no 

sempre es presenten de manera interconnectada, s’ocupen d’una àmplia varietat de qüestions, 

comprenen pluralitat de punts de vista i que adopten diferents formes de protesta diverses entre 

elles. (Della Porta i Diani, 2011) 
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Ho podem veure al següent gràfic del projecte EURYKA. 

Figure 3.11 Forms of youth actors by country 

 

Figura 1: Formes de actors juvenils per països. Font Projecte Euryka   

Les temàtiques en les què les joves estan involucrades també es diferencien de les qüestions que 

ocupaven la centralitat en l’acció col·lectiva tradicionalment, com era el treball i la política 

institucional principalment. Aquestes noves formes de participació política no es limiten només 

als guanys de tipus material sinó que desafien les nocions de política i de societat en sí mateixa 

amb el propi plantejament discursiu i l’acció col·lectiva (Melucci, 1994). 

Els espais en què es dona la participació juvenil, entès tant en sentit físic, com en un sentit 

abstracte d’on s’expressa la participació, són amplis i diversos. Valérie Becquet distingeix tres 

espais de participació: compromís col·lectiu, associat a grups i organitzacions, que són capaces 

de involucrar de manera llarga i efectiva les joves; els moviments socials, incloent tant els 

moviments pròpiament juvenils i moviments socials més genèrics en què les joves participen, que 

requereix d’una certa constància però amb menys compromís que el primer espai; i per últim, 

l’acció pública, que és la menys estructurada (Becquet, 2013).  

 

2.3. Els factors que expliquen la implicació política de les joves  

Malgrat en aquest estudi ens centrem en la joventut i n’analitzem les característiques comunes, 

partim de la base que la joventut no és un ens homogeni, i que les diferencies estructurals que 

compren el subjecte juvenil és principalment el que explica uns patrons de comportament o uns 

altres. Referent a la participació política, factors com la classe o el gènere afecten a la possibilitat 

de tenir accés als espais, tant a nivell material com subjectiu,  de participació política així com 

configuren una perspectiva sobre aquesta. Així mateix, contextos de més desigualtat porten a 
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major interès per la política i més participació política, tot i que no té perquè revertir en 

compromís polític a llarg termini (Giugni, 2020). 

Pel que fa a les motivacions, a l’estudi del Partispace es descriuen les motivacions des de “la 

voluntat de compartir, el desig d’ajudar els altres, de ser útil i de defensar una causa, de donar 

un sentit a al vida, i fins i tot de provar una vocació o entrenament” (Walther, 2016) 
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3. Delimitació conceptual i hipòtesis 

3.1. Delimitació conceptual 

Per a dur a terme aquest estudi cal una clarificació dels termes que s’utilitzaran. Principalment, 

què entenem per participació política i social i què no. Inicialment, però, cal apuntar que un 

objecte d’interès del treball és què és el que el propi jovent identifica com a participació política.  

Per a la recerca, ho farem en un sentit ampli, agafarem com a base la definició que en fan 

Gonzàlez i Balletbó i altres autors a l’estudi de l’IGOP, i considerarem com a participació política i 

social totes “aquelles accions que els individus duen a terme amb una certa voluntat d’incidència 

en la configuració de la vida col·lectiva – ja sigui per conservar-la, ja sigui per transformar-la”, 

considerem, per tant, que la participació política “implica “sentir-se part” de la vida col·lectiva 

però molts cops no implica interaccions dins d’un marc grupal.”  (Gonzàlez, Collet, Sanmartín,  

2007). En el que és la participació política i social es tindrà en compte, doncs, tant la naturalesa 

ètica de les accions i els objectius explícits que l’ordenen.  

Per altra banda, la població del present estudi són els estudiants de batxillerat del Vallès Oriental. 

Per tant, són un grup específic dins del jovent (que és el grup social en què es centra el marc 

teòric), del que caldrà tenir en compte principalment dues característiques pròpies a l’hora 

d’analitzar totes les dades: la primera, que és una franja d’edat molt jove, d’entre 16 i 18 anys 

majoritàriament, i això té implicacions en la problemàtica sociològica estudiada pel fet que els 

contactes i processos de socialització política es donen a terme en (o fins) edats més avançades. 

En segon lloc, són estudis post-obligatoris -molt encarats a la orientació universitària- que no 

totes les persones joves cursen, es presenta així un biaix sobretot en el perfil socioeconòmic dels 

alumnes. L’anàlisi i conclusions de l’estudi, doncs, no pretenen fer-se extensives a tot el jovent 

sinó centrar-ho en aquest alumant de batxillerat.  

 

3.2. Hipòtesis inicials 

Les hipòtesis que guiaran la recerca parteixen d’unes preguntes de recerca que es volen resoldre 

amb el treball, i de les conclusions dels estudis i autors consultats i que es recullen en el marc 

teòric. Les preguntes de recerca són: 

(P1) Quin interès i percepció té el jovent en la política sobre la vida i participació política i social? 

(P2) Quines formes de participació política presenten? En quin grau? En quins espais? En quines 

temàtiques o àmbits? 

(P3) Quins factors faciliten que les joves que participen d’una manera o una altra? O en un o altre 

espai, o àmbit? Quines característiques presenten les joves que participen i les que no? 

 

Així, les hipòtesis són les següents: 

(H1) La hipòtesi principal és que el jovent no té desafecció a la participació política i social (H1.1) 

sinó que en tot cas senten desafecció cap al sistema polític i institucional, i desconfiança cap als 

responsables polítics.  
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(H2) Una altra hipòtesi és les persones joves presenten formes d’implicació política enteses en 

un sentit ampli que no encaixen en les formes polítiques tradicionals o institucionalitzades, sinó 

que encaixarien més en les lògiques dels nous moviments socials contemporanis. I que per tant, 

(H2.1) es tracta d’una participació menys estructurada i burocratitzada, més puntual, espontània 

i concreta. 

(H3) I la última hipòtesi és que els factors que expliquen els graus, formes i àmbits de participació 

dels joves són múltiples, i (H3.1.) que en aquest sentit els perfils dels joves que participen són 

diversos i heterogenis.  
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4. Metodologia 

4.1. Plantejament de l’estudi 

El primer pas ha estat una recerca bibliogràfica extensa, en dos àmbits: en primer lloc al voltant 

de la teoria dels moviments socials, per situar el marc analític, llegint sobretot autors i autores 

rellevants en aquest àmbit com Habermas, Touraine, Della Porta i Diani, Melucci, Castells, etc. I 

per altra banda, també s’ha centrat la recerca bibliogràfica en els estudis sobre joves i participació 

política existents: des d’estudis d’àmbit català, fins a estudis i projectes europeus, que he agafat 

tant de base analítica com de referència per construir el disseny de l’estudi. Aquesta recerca ha 

servit per definir el marc teòric i per delimitar la temàtica, les hipòtesis i l’objecte d’estudi 

Pel que fa l’objecte d’estudi, per acotar un territori que m’és proper s’ha limitar al Vallès Oriental. 

Per dificultats metodològiques no s’ha pogut englobar tot el jovent del Vallès Oriental amb una 

mostra representativa, per dificultats d’accés a tot aquest jovent, així que inicialment s’ha limitat 

als estudiants de batxillerat i de cicles formatius. En la recollida de dades, però, només s’han 

obtingut respostes de 14 alumnes de cicles mitjans i 3 de cicles superiors, i com a mostra 

insuficient hem decidit centrar l’anàlisi només en les i els alumnes de batxillerat. 

L’estudi està basat en mètodes quantitatius, amb una recollida de dades a través d’enquestes on-

line. Per a elaborar les enquestes s’han determinat unes variables d’anàlisi en relació a les 

preguntes de recerca dividides en quatre blocs i partir d’aquestes variables s’han elaborat unes 

preguntes per al qüestionari, formulades sota el criteri de d’intel·ligibilitat per part dels alumnes. 

Aquesta enquesta s’ha passat com a prova pilot a 14 estudiants a través de contactes informals 

per tal de comprovar que les preguntes eren clares.  

 

4.2. Recollida i exploració de dades 

Per a l’estudi s’ha fet un mostreig aleatori simple: és a dir, en termes estadístics, tots els individus 

de la població han tingut la mateixa probabilitat de ser “seleccionats”, no s’ha fet una 

estratificació per cap variable inicialment. L’enquesta s’ha enviat als 49 centres i instituts de la 

comarca del Vallès Oriental amb estudis de batxillerat o cicles formatius. Per augmentar la taxa 

de resposta i aconseguir una mostra representativa de 400 individus s’han fet servit quatre 

estratègies: a) s’ha demanat als centres que passessin les enquestes en horari lectiu (evitant així 

també un biaix en els resultats); b) s’ha fet un contacte més directe amb aquests centres a través 

de trucades a secretaries, direccions, caps d’estudis, etc. als 50 centres del Vallès Oriental; c) s’ha 

optat per passar les enquestes també per vies més informals a alumnes dels qui he pogut 

aconseguir un contacte directe que l’han passat a la classe sencera pels seus grups de 

coordinació; d) a través del contacte també directe i informal a professorat de batxillerat i cicles 

formatius. El resultat ha estat que han respost alumnes de 12 centres diferents amb varietat de 

nombre de resposta entre centres.   

L’anàlisi de les dades s’ha fet amb el programa estadístic RStudio. He arreglat la base de dades, 

revisant que no hi haguessin errors o informacions i creant les variables necessaris per l’anàlisi. 

L’exploració de els dades ha consistit principalment en una anàlisi univariant i bivariant de totes 

les variables a partir del que poder fer una lectura ràpida dels elements més interessants a 

destacar, i a partir d’aquí fer un anàlisi més profund en aquests.  
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La majoria de les variables de l’estudi són categòriques, a excepció de una variable ordinal i una 

variable quantitativa, per tant, l’anàlisi s’ha fet sobretot en base a taules de contingència, i gràfics 

de barres, histogrames i boxplots. 

 

4.3. Mostra 

La mostra recollida certament tampoc és del tot representativa de la població estudiada (que és 

l’alumnat de batxillerat del Vallès Oriental). Ens trobem amb desequilibri en la representació dels 

diferents municipis de la comarca: hi ha una sobrerepresentació de pobles com Sant Fost de 

Centelles, Cardedeu, o Caldes de Montbui, i en canvi ciutats més grans com Mollet del Vallès o, 

especialment, Granollers, es troben infrarepresentades (veure Annex 3, gràfic 2).  

Les característiques dels instituts dels individus de la mostra sí que presenten una distribució 

similar a la poblacional. L’àmplia majoria, del 80,9%, són alumnes d’instituts públic, i les úniques 

respostes que no són d’instituts de titularitat pública són d’un mateix centre concertat (veure 

Annex 3, taula 2), en aquest sentit la mostra coincideix amb la proporció poblacional, segons 

dades de l’Idescat. Pel que fa els àmbits, el 50% de la mostra correspon a alumnes de batxillerat 

social/humanístic, el 32,4% de l’àmbit científic, i el 17,6% del tecnològic (veure Annex 3, taula 3). 

Hi ha una distribució similar de respostes d’alumnes que cursen 1r i alumnes que cursen 2n. 

En la mostra hi ha una sobrerepresentació de les dones (representen el 61,7% -veure Annex 3, 

taula 1-, i el 55% de la població segons dades de l’Idescat), hi ha una majoria d’alumnes nascuts 

a Catalunya o a l’estat espanyol (el 93% - veure Annex 3, taula 4), i també una àmplia 

representació d’alumnes amb tutors legals amb estudis de batxillerat (un 58,5%), i amb estudis 

universitaris (un 41,5%) (veure Annex 3, gràfic 7)2. 

 

4.4. Limitacions i condicionants 

Com totes les recerques, aquest estudi compta amb limitacions importants, i factors externs que 

el condicionen i cal atendre. 

Cal tenir en compte que el context polític en què s’han recollit les dades condicionen els resultats, 

ja que ens trobem en un període d’inestabilitat política (amb molts processos electorals en molt 

pocs anys, crisis de governs estatals i autonòmics, de gran mobilització social, etc.), i d’inestabilitat 

econòmica (amb una crisi sanitària que ha desembocat també en crisi econòmica i política).  

En segon lloc, en la recollida de dades els mitjans dels que s’han disposat han estat segurament 

insuficients, i malgrat haver trobat estratègies per ampliar aquest nombre de dades, la situació 

de pandèmia i el moment de l’any en què s’han recollit han limitat que la mostra pogués ser més 

àmplia.  

En tercer lloc, això també ha fet que aquestes dades estiguin esbiaixades, ja que en alguns 

instituts han respost les enquestes de manera voluntària, i això ja és un filtre dels estudiants que 

estan en certa mesura interessats en l’enquesta i que, per tant, és probable que presentin un 

grau de participació política més alt. Tot i així, s’ha analitzat aquesta qüestió per veure fins a quin 

 
2 El nivell d’estudis dels tutors s’agafa d’indicador de la posició social de manera orientativa, però sense 
pretendre a través d’aquesta fer una assignació definitiva de la classe social. 
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punt interferia en les dades, i s’ha considerat que només hi ha 3 instituts on han respost un 

nombre molt baix d’alumnes i que presenten un perfil de participació significativament més alt 

que als altres instituts. A més, també s’ha d’anar en compte amb les inferències i generalitzacions 

que es puguin fer de la mostra obtinguda, ja que com s’explica a l’apartat de la mostra, no és una 

mostra exactament representativa de la població. 

Per últim, una limitació de l’estudi també és el temps i la llargària que ha d’ocupar el treball: he 

trobat que de les dades recollides es pot extreure molta informació interessant, rellevant i útil, 

no només per estudiar les hipòtesis de l’estudi sinó per anar més enllà i analitzar altres qüestions 

que tenen a veure amb la participació política i social dels alumnes de batxillerat. 
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5. Resultats 

5.1. Desconfiança i desinterès polític però reconeixement de la utilitat de la participació 

És necessari començar l’exposició dels resultats de les enquestes fent referència a la socialització 

o familiaritat amb la vida política que expressa l’alumnat, i contrastar-ho amb la hipòtesi de 

l’estudi. Així, destaquem tres variables que defineixen aquesta socialització, que són l’interès per 

la política, en tant que indica motivació o no per l’acció, aproximació al bé comú i incentius per 

informar-se (Verba et al, 1995; Dahl, 1992);  la opinió sobre la utilitat de la participació política i 

social; i la confiança política, que copsa el grau de suport cap al sistema polític i institucional i pot 

ser una actitud  que susciti acció política (Gamson, 1968), s’ha recollit però el grau de confiança 

cap als responsables polítics a fi d’evitar coincidències entre aquesta variable i identitats 

polítiques o nacionals, així com del context polític.  

Des d’aquesta mirada, és cert que l’anàlisi de les dades expressa un desinterès cap a la política 

en un sentit estricte per part de l’alumnat. Més del 50% dels alumnes diuen estar “no massa” o 

“gens” interessats en política (veure Annex 3, gràfic 14), encaixant amb el que és l’imaginari 

col·lectiu sobre el jovent que hem explicat al marc teòric. Tot i així, el 27,9% dels alumnes 

consideren que considera que participar en la vida política i social és molt útil per resoldre els 

problemes de la societat i intentar transformar-la, i una àmplia majoria, el 84%, ho consideren 

com a mínim “una mica” útil (veure Annex 3, gràfic 22). Fins i tot el sector de gent que afirma no 

estar “gens” interessada en política en més d’un 70% troben com a mínim “una mica” útil la 

participació (veure Annex 3, gràfic 23). 

És dona també una certa relació entre la opinió sobre la utilitat de la participació política i el nivell 

de preocupació pel futur (laboral, d’habitatge, educatiu, de salut i pel canvi climàtic; veure Annex 

3, gràfic 24). Això pot ser per tant un indicador de que en alguns casos la canalització de les 

preocupacions pel futur pot passar per la participació política i social. 

Aquestes dades també indiquen aquesta diferència de concepcions entre el que és la política 

preguntat de manera general, que segurament la vinculen a una idea molt institucionalitzada, i el 

que és la participació política i social, desvinculada del sistema institucional, més tangible i 

aterrada, visió que es reflexa en les respostes a la pregunta què consideren que és participar 

política i socialment. Veiem que en general els alumnes inclouen un ampli ventall d’accions dins 

el que consideren participació política i social: la majoria dels alumnes hi inclouen la participació 

en col·lectius dels moviments socials (un 60%) , ser membre d’una organització política (51,1%), 

anar a manifestacions i protestes (50,4%), i gairebé la majoria també hi inclouen ser membre d’un 

sindicat (48,5%) o d’un partit polític (47,3%). Efectivament, ser membre d’una organització, partit 

o sindicat són formes més clàssiques de participació política, però ser participar en col·lectiu dels 

moviments socials són formes semi-formals i més recents; i anar a manifestacions, tenir 

conductes amb els propis ideals (que també ho consideren una forma de participació en un 40%), 

o signar peticions (amb un 34%) o fer activisme a xarxes (amb un 32%), són maneres més 

informals i puntuals de participació (veure Annex 3, gràfic 26). Segurament, el fet de parlar de 

participació política i social, també pot ampliar aquesta concepció, que alhora expressa aquesta 

llunyania amb el que representa la política institucional, inaccessible i allunyada de la comunitat.   

Incloent la tercera variable, és clara la desconfiança que presenta l’alumnat cap als responsables 

polítics, el 44% expressen que no hi tenen “gens de confiança”, i els que hi tenen “una mica” o 

“molta” no arriben al 10% (veure Annex 3, gràfic 20). Com a factors que expliquen i emmarquen 

aquesta desconfiança hi podem destacar els  factors estructurals i històrics sobre el sistema 
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polític, el context d’inestabilitat, i l’edat (els més joves d’entre els joves com a sector especialment 

allunyat d’aquesta política institucional). 

El que és important destacar, doncs és que aquesta desconfiança en els responsables polítics i el 

baix interès per la política a nivell general, no són en aquest cas indicadors d’una baixa participació 

política, com s’aprofundeix en el següent apartat.  

 

5.2. Baixa participació clàssica però alta participació puntual i semi-formal 

En el marc teòric s’inclou una definició àmplia del que és la participació política i social, tot i així, 

no totes les accions que he inclòs al qüestionari entren dins aquesta definició. També a l’apartat 

de definició conceptual s’especifica que per a la delimitació del concepte en aquest estudi en 

concret cal tenir en compte la pròpia percepció de les joves. Veiem que les accions que tenen un 

percentatge més baix d’alumnes que les consideren participació política i social (per sota del 15%) 

són: ser membre d’un club d’esports i portar roba amb missatges reivindicatius, que s’ajusta a  la 

definició del present treball de participació política i social. Així, en l’anàlisi de les formes en què 

participen les joves deixarem fora aquestes dues accions (veure Annex 3, gràfic 26). 

La meva hipòtesi inicial sostenia que no només és errònia la concepció sobre el desinterès de les 

persones joves, sinó sobretot sobre les pràctiques polítiques de les persones joves. Efectivament, 

l’anàlisi de dades ens mostra que hi ha un percentatge prou significatiu d’alumnes que participen 

d’alguna manera o altra. Les formes de participar majoritàries són variades, com podem veure en 

el següent gràfic: 

Formes de participació política i social 

 

Figura 2: Elaboració pròpia 

 

He agrupat en tres categories les formes de participació, prenent com a base la classificació de 

Becquet. Aquestes són la participació informal o puntual, que inclou accions esporàdiques, 

individualitzades com anar a manifestacions, fer accions de boicot, signar peticions, tenir 

conductes amb els propis ideals, o fer activisme a xarxes; la participació semi-formal, referida a 

formes de participar més pròpies del que van suposar els nous moviments socials a finals dels 60, 

per tant semi-estructurades i sectorialitzades, com són la participació en col·lectius dels 

moviments socials, associacions veïnals, espais de cultura popular, entitats de lleure o esportives, 

o a espais també de l’ajuntament; i la participació formal-institucional, on s’hi inclouen aquestes 



  

15 

 

formes més clàssiques com ser membre d’una organització o partit polític o estar afiliat a un 

sindicat. 

 

Formes de participació agrupades 

 

 

Figura 3: Elaboració pròpia 

Així, mirant les dades de manera agrupada, el que més destaca és que les persones que no 

participen de cap manera en la vida política i social representen el 29,3% (veure Annex 3, taula 

13). És cert que les persones que participen d’una manera més formal, més clàssica, són només 

un 7,6% de la mostra (veure Annex 3, taula 9), però veiem que hi ha un grau de participació molt 

elevat sobretot en formes puntuals i semi-formals: els alumnes que participen de manera 

informal o puntual són el 62,9% (veure Annex 3, taula 7), i els que ho fan de manera semi-formal 

gairebé arriben a la meitat, amb un 49,5% (veure Annex 3, taula 8). Així, es confirma també la 

hipòtesi que no és que els alumnes no participin de la vida política i social, sinó que les formes de 

participació no són les clàssiques. 

Pel que fa a la freqüència, en general duen a terme aquestes accions participatives “de tant en 

tant” (en un 32%)  o “sovint” (en un 24%; veure Annex 3, gràfic 41). Podem veure per tant que 

una mica més de la meitat d’alumnes que sí que presenten algun tipus de participació ho fan de 

manera més puntual (“gairebé mai” o “de tant en tant”), i un 43% de manera més constant 

(“sovint” o “sempre”) (veure Annex 3, taula 18). Coincideix que en graus de participació més 

formals la participació és també més constant, com és lògic per ser un espais més estructurat. 

 

Àmbits de la participació política i social 

 

Figura 4: Elaboració pròpia 
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Els àmbits on desenvolupen la seva participació política també estan relacionats amb aquelles 

temàtiques on van centrar, i centren, la seva incidència els nous moviments socials, que ja no 

giren només entorn les reivindicacions materials sinó també en qüestions d’un caire més 

ideològic – tot i que sovint de manera desideologitzada, com s’explica al marc teòric. Aquests 

àmbits dels que participen més són l’àmbit feminista (amb un 41,5%), l’àmbit juvenil (amb un 

37,5%), i l’àmbit educatiu (amb un 33,5%). Els que menys, també influenciat per qüestions d’edat, 

són l’àmbit de l’habitatge i el laboral.  

Aquesta implicació en la vida política i social, contrària als discursos sobre la individualitat del 

subjecte jove, està motivada principalment per motius altruistes, o ideològics: els alumnes 

expressen participar amb l’objectiu transformar la societat (en un 48,2%), ser útil i defensar una 

causa (en un 43,8%) i ajudar els altres (amb un 41%) (veure Annex 3, gràfic 45). Aquestes dades 

també contrasten amb aquest suposat desinterès del jovent, ja que guiar les actituds i 

comportaments (polítiques, però vitals, en general) per criteris altruistes, i per criteris ideològics, 

és una conducta contrària a l’apatia i al desinterès.  

També ho contrasten els motius, o obstacles en aquest cas, per no implicar-se més: un 59,3% els 

alumnes han marcat la manca de temps com un impediment per participar, i un 29,5% la 

desconeixença sobre els espais de participació. En canvi, els que han respost que és perquè ho 

consideren poc útil són només el 14,1% (veure Annex 3, gràfic 46).. 

 

5.3. Perfils heterogenis però amb algunes diferències significatives 

La hipòtesi d’aquest estudi sobre les característiques dels joves en els diferents graus de 

participació sosté que no es poden identificar perfils marcats per cada grau de participació, sinó 

que aquests grups són variats i heterogenis. Tot i que és cert que no podem definir perfils 

clarament diferenciats entre ells per cada grau de participació, com sosté la hipòtesi, sí que 

existeixen algunes diferències entre grups pel que fa a certes característiques dels alumnes. 

Un primer tret interessant és que hi ha molts estudiants que participen de més d’una manera: 

sobretot aquells estudiants que estan implicats en espais més formals participen també de 

manera semi-formal (en un 80,6%) i de manera informal (en un 77,4%), i aquells que participen 

de manera semi-formal també participen informalment en un 86,7% (veure Annex 3, taules 10, 

11 i 12). Així, i perquè és precisament el grau de formalitat en la participació que presenten els 

alumnes el que estem estudiant, veiem interessant també fer un anàlisi de les dades agafant la 

forma de participació més estructurada que presenta cada alumne. 
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Figura 5: Elaboració pròpia 

 

Fent una mirada de la distribució de les dades en els diferents grups de formes de participació, 

podem fer el següent anàlisi. A nivell de sexe hi ha una distribució similar en totes les formes de 

participació, tot i que sobretot en la participació semi-formal hi ha una participació lleugerament 

més elevada de les dones que dels homes, i en el grup de gent que no participa hi ha una majoria 

d’homes (és més del 50%, i tenint en compta la infrarepresentació dels homes en la mostra 

aquesta diferència és encara més significativa) (veure Annex 3, gràfic 30), el test estadístic chi-

quadrat confirma que la participació de les dones és significativament major amb una confiança 

del 95% (veure Annex 3, taula 14). Són unes dades que es contradiuen amb el rol assignat 

històricament a les dones de llunyania amb l’activitat política i pública, i malgrat l’aprofundiment 

en aquest assumpte no sigui objecte d’aquest treball, és interessant assenyalar-ho com una 

tendència al canvi en els perfils dels moviments i la participació política. 

Pel que fa el lloc de naixement, també els percentatges són similars en cada grup de participació, 

tot i que és cert que hi ha un percentatge més elevat d’alumnes nascuts fora de l’estat espanyol 

en el grup de gent que no participa política i socialment que en la resta de grups (veure Annex 3, 

gràfic 32). Una possible explicació que va en sintonia als estudis consultats és una major dificultat 

a accés d’aquests espais per qüestions estructurals. 
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Sorprenentment, del nivell d’estudis dels tutors legals, hi ha una distribució molt similar entre els 

diferents grups de participació. En tots els grups hi ha més participació d’alumnes amb tutors amb 

estudis post-obligatoris però perquè també estan sobre-representats a la mostra: però entre grup 

i grup hi ha un percentatge molt similar del nivell d’estudis. El que sí que es destaca és que en el 

grup que té una participació formal o estructurada, no hi ha cap alumne amb tutors que només 

tinguin estudis de primària, que encaixa amb l’estesa perspectiva sobre els espais polítics 

(formals) com a espais amb una alta representació acadèmica i amb una molt baixa presencia de 

classes més treballadores (veure Annex 3, gràfic 34). 

En relació a la situació ideològica, en general com més formal la participació hi ha tendència a 

l’esquerra. També veiem més dispersió sobretot en la participació formal, és a dir, més 

polarització i menys valors centrals, tot i que aquest centre està desplaçat a l’esquerra, respecte 

els altres graus de participació (veure Annex 3, gràfic 38). 

Per últim, en relació als àmbits de participació hi ha bastantes semblances pel que fa al gènere, 

menys a l’àmbit feminista i LGTB (veure Annex 3, taula 19), i també hi ha més distància en l’àmbit 

ecologista (on dones participen en un 28% i els homes en un 11%; veure Annex 3, taula 20). És 

interessant destacar que en general aquests àmbits amb una participació força més elevada de 

les dones que dels homes són àmbits o bé estrictament relacionades amb el gènere, o bé 

caracteritzats per encarregar-se de factors més reproductius que productius, en relació a la cura 

-de les persones o del medi ambient.  

En el lloc de naixement en general participen menys en gairebé tots els àmbits els alumnes 

nascuts fora de l’estat espanyol, però cal destacar que on hi ha més diferències, al voltant de 20 

punts percentuals, és en l’àmbit independentista i el juvenil (veure Annex 3, taules 21 i 23).  

I pel que fa el nivell d’estudi dels tutors, la distribució del nivell d’estudi en cada àmbit és força 

similar, menys l’àmbit independentista on hi ha una tendència a l’alça de més participació com 

més alt el nivell d’estudis dels tutors (i exceptuant primària que presenten més participació, però 

que és poc representatiu pel poc nombre de dades i es pot deure a factors mostrals (veure Annex 

3, taula 22).   

A nivell d’àmbits el que veiem és que on hi ha una participació de perfils més heterogeni és en 

l’àmbit laboral i del dret a l’habitatge, on hi ha aproximadament mateixa representació de dones 

que d’homes, de llocs de naixement i de nivell d’estudis. 
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6. Conclusions 

A partir de l’elaboració del marc teòric i l’anàlisi de les dades podem concloure que les hipòtesis 

del present estudi són majoritàriament certes aplicades a la mostra on s’ha desenvolupat l’estudi, 

i que es poden traslladar al conjunt de l’alumnat de batxillerat del Vallès Oriental, amb matisos 

però amb un grau de confiança elevat.  

Els i les alumnes de batxillerat mostren poc interès en el que és la política i tenen una baixíssima 

confiança en els responsables polítics, però tenen una visió de la participació política i social que 

engloba accions molt diferents, reconeixen la utilitat d’aquesta participació i molts hi estan 

implicats. Ho fan per motius altruistes i ideològics i per tant en un sentit ampli del que és la política 

no podem afirmar que hi ha apatia o despolitització. 

Hi participen, sobretot, de manera poc estructurada i de manera puntual, en formes que escapen 

de l’òptica clàssica de la participació política a través de partits, organitzacions i sindicats, tot i 

que en aquesta última en són el 7%,(un percentatge que no podem menysprear i que no sembla 

distar en excés del que és la població en general). Estan implicats en la participació social d’una 

manera àmplia, sobretot a través de moviments socials, d’entitats de lleure i de cultura popular. 

Més de la meitat duen a terme accions informals i individuals, participant en manifestacions i 

protestes i traslladant els seus principis ideològics en les seves conductes del dia a dia. 

Cal destacar que en les diferents formes de participació hi ha diversitat en els perfils dels alumnes, 

tot i així, es reflexa que hi ha una participació lleugerament més elevada en les dones, en les 

persones nascudes a Catalunya o a l’estat espanyol, i en els alumnes amb tutors legals que tenen 

estudis post-obligatoris. 

Així doncs, les dades ens permeten matisar, i fins i tot desmentir, els discursos més generalitzats 

i mediàtics sobre l’apatia, el desinterès i la no participació política del jovent: l’estrat més jove 

entre els joves estan implicats en la vida política i social d’una manera molt més significativa que 

el que aquests discursos presenten.  
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8. Annexos 

8.1. Annex 1: Variables 

Nom de la variable Tipus Valors de la variable 

Sexe Categòrica “Dona”, “Home”, “Altre” 

Població Categòrica “Bigues i Riells”, “Caldes de Montbui”, 

“Campins”, “Cànoves i Samalús”, “Cardedeu”, 

“Gualba”, “La Llagosta”, “La Roca del Vallès”, 

“Lliçà d’Amunt”, “Lliçà de Vall”, “Llinars del 

Vallès”, “Martorelles”, “Mollet del Vallès”, 

“Montornès del Vallès”, “Montseny”, “Parets 

del Vallès”, “Sant Antoni de Vilamajor, “Sant 

Celoni”, “Sant Esteve de Palautordera”, “Sant 

Feliu de Codines”, “Sant Fost de 

Campsentelles”, “Sant Pere de Vilamajor”, 

“Santa Eulàlia de Ronçana”, “Santa Maria de 

Martorelles”, “Santa Maria de Palautordera”, 

“Vilalba Sasserra” 

Institut Categòrica “Escola Pia Caldes de Montbui”, “IES Alba del 

Vallès”, “IES Carles Vallbona”, “IES El Sui”, “IES 

Gallecs”, “IES La Roca”, “IES Lliçà de Munt”, 

“IES Manuel Raspall”, “Institut Baix 

Montseny”, “Institut Giola”, “Institut Marina”, 

“Institut Torre de Malla” 

Titularitat Categòrica “Concertat”, “Privat”, “Públic” 

Estudis Categòrica “Batxillerat” 

Àmbit Categòrica “Científic (batxillerat)”, “Social/humanístic 

(batxillerat)”, “Tecnològic (batxillerat)” 

Any_Naixement Discreta 1999 : 2006 

Lloc_Naixement Categòrica “Estat espanyol”, “Fora de l’estat espanyol” 

Lloc_Naixement_Tutors Categòrica “Estat espanyol”, “Fora de l’estat espanyol” 

Estudis_Tutor1 Ordinal “Primària”, “Secundària”, “Batxillerat/ COU / o 

anàlegs”, “Estudis universitaris” 

Estudis_Tutor2 Ordinal “Primària”, “Secundària”, “Batxillerat/ COU / o 

anàlegs”, “Estudis universitaris” 

Estudis_Tutors Discreta 1, 2, 3, 4 

Preocupació_Educació Ordinal “Gens”, “No massa”, “Una mica”, “Molta” 

Preocupació_Habitatge Ordinal “Gens”, “No massa”, “Una mica”, “Molta” 

Preocupació_Treball Ordinal “Gens”, “No massa”, “Una mica”, “Molta” 

Preocupació_Salut Ordinal “Gens”, “No massa”, “Una mica”, “Molta” 

Preocupació_CanviClimàtic Ordinal “Gens”, “No massa”, “Una mica”, “Molta” 

PEducacióNum Discreta 1, 2, 3, 4 

PHabitatgeNum Discreta 1, 2, 3, 4 

PTreballNum Discreta 1, 2, 3, 4 
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PSalutNum Discreta 1, 2, 3, 4 

PCanviClimàticNum Discreta 1, 2, 3, 4 

Preocupació_Mitjana Continua 1,4 : 4 

Interès_Política Ordinal “Gens”, “No massa”, “Una mica”, “Molt” 

InterèsNum Discreta 1, 2, 3, 4 

Eix_Esquerra-Dreta Discreta 1 : 10 

Confiança_ResponsablesPolítics Ordinal “Gens”, “No massa”, “Una mica”, “Molta” 

ConfiançaNum Discreta 1, 2, 3, 4 

Utilitat_Participació Ordinal “Gens”, “No massa”, “Una mica”, “Molta” 

UtilitatNum Discreta 1, 2, 3, 4 

Membre_Partit Categòrica “Sí”, “No” 

Afiliació_Sindicat Categòrica “Sí”, “No” 

Membre_Organització Categòrica “Sí”, “No” 

Moviments_Socials Categòrica “Sí”, “No” 

Entitat_Lleure Categòrica “Sí”, “No” 

Cultura_Popular Categòrica “Sí”, “No” 

Club_Esports Categòrica “Sí”, “No” 

Assistència_Manifestacions Categòrica “Sí”, “No” 

Accions_Boicot Categòrica “Sí”, “No” 

Signar_Peticions Categòrica “Sí”, “No” 

Missatges_Reivindicatius Categòrica “Sí”, “No” 

Conductes Categòrica “Sí”, “No” 

Espais_Ajuntament Categòrica “Sí”, “No” 

Activisme_Xarxes Categòrica “Sí”, “No” 

F_Membre_Partit Categòrica “Sí”, “No” 

F_Afiliació_Sindicat Categòrica “Sí”, “No” 

F_Membre_Organització Categòrica “Sí”, “No” 

F_Moviments_Socials Categòrica “Sí”, “No” 

F_Entitat_Lleure Categòrica “Sí”, “No” 

F_Cultura_Popular Categòrica “Sí”, “No” 

F_Club_Esports Categòrica “Sí”, “No” 

F_Assistència_Manifestacions Categòrica “Sí”, “No” 

F_Accions_Boicot Categòrica “Sí”, “No” 

F_Signar_Peticions Categòrica “Sí”, “No” 

F_Missatges_Reivindicatius Categòrica “Sí”, “No” 

F_Conductes Categòrica “Sí”, “No” 

F_Espais_Ajuntament Categòrica “Sí”, “No” 

F_Activisme_Xarxes Categòrica “Sí”, “No” 

F_Cap_forma Categòrica “Sí”, “No” 

Participació_Informal Categòrica “Sí”, “No” 

Participació_SemiFormal Categòrica “Sí”, “No” 

Participació_Formal Categòrica “Sí”, “No” 

FParticipació Discreta 1, 2, 3, 4 
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Freqüència_Participació Categòrica “Mai”, “Gairebé mai”, “De tant en tant”, 

“Sovint”, “Sempre” 

Feminista Categòrica “Sí”, “No” 

LGTB Categòrica “Sí”, “No” 

Habitatge Categòrica “Sí”, “No” 

Laboral Categòrica “Sí”, “No” 

Ecologista Categòrica “Sí”, “No” 

Independentista Categòrica “Sí”, “No” 

Juvenil Categòrica “Sí”, “No” 

Educatiu Categòrica “Sí”, “No” 

Cap_àmbit Categòrica “Sí”, “No” 

Motius_Participació Categòrica “Per ajudar als altres”, “Per ser útil i defensar 

una causa”, “Per transformar la societat”, “Per 

donar un sentit a la vida”, “Perquè les 

institucions no estan servint per solucionar els 

problemes”, “Per vocació, perquè se’m dona 

bé i m’agrada”, “Cap”, “Altres” 

Obstacles_Participació Categòrica “La manca de temps”, “La desconeixença 

sobre els espais de participació”, “Els espais 

són molt tancats, de difícil accés”, “Ho 

considero poc útil”, “Cap” “Altres” 

 

Vies_Contacte Categòrica “A través d’amistats”, “A través de les xarxes 

socials”, “A través de cartells o pintades al 

carrer”, “A través d’informació de l’ajuntament 

o altres institucions”, “A través d’una recerca”, 

“Cap”, “Altres” 

 

 Llegenda 

 Variables del bloc 1 

 Variables del bloc 2 

 Variables del bloc 3 

 Variables del bloc 4 

 Variables de creació pròpia per facilitar l’anàlisi 
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8.2. Annex 2: Qüestionari 

8.2.1. Fitxa tècnica 

• Àmbit geogràfic: Vallès Oriental 

• Univers: Estudiants de Batxillerat 

• Mètode de recollida de la informació: Enquesta on-line 

• Mostra: 410 individus 

• Treball de camp: del 13 d’abril al 4 de maig de 2021 

 

8.2.2. Qüestionari 

Introducció al qüestionari 

Aquest qüestionari forma part d’un estudi sobre la participació política i social del jovent del Vallès Oriental. 

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar les preocupacions, opinions i interessos per la vida política, les formes 

de participació, els motius que porten a participar o no d’un espai o iniciativa, etc. 

El qüestionari consta de 4 blocs de preguntes que es poden contestar en menys de 5 minuts. Totes les 

dades són anònimes i tenen únicament una finalitat estadística de desenvolupar l’estudi. 

Gràcies per la col·laboració! 

Bloc 1: Dades personals 

a) Sexe 

b) Població 

c) Institut  

a. Privat 

b. Públic 

c. Concertat 

d) Quins estudis estàs cursant? 

a. Batxillerat (quin?) 

b. Cicle mitjà (quin?) 

c. Cicle superior 

e) Quin àmbit d’estudis curses? 

a. Social/humanístic (batxillerat) 

b. Científic (batxillerat) 

c. Tecnològic (batxillerat) 

d. Artístic (batxillerat) 

e. Activitats físiques i esportives 

(FP) 

f. Administració i gestió (FP) 

g. Agrària (FP) 

h. Arts gràfiques (FP) 

i. Comerç i màrqueting (FP) 

j. Edificació i obra civil (FP) 

k. Electricitat i electrònica (FP) 

l. Energia i aigua (FP) 

m. Fabricació mecànica (FP) 

n. Fusta, moble i suro (FP) 

o. Hosteleria i turisme (FP) 

p. Imatge i so (FP) 

q. Imatge personal (FP) 

r. Indústries alimentàries (FP) 

s. Indústries extractives (FP) 

t. Informàtica i comunicació (FP) 

u. Instal·lació i manteniment (FP) 

v. Maritimopesquera (FP) 

w. Química (FP) 

x. Sanitat (FP) 

y. Seguretat i medi ambient (FP) 

z. Serveis socioculturals i a la 

comunitat (FP) 

aa. Tèxtil, confecció i pell (FP) 

bb. Transport i manteniment de 

vehicles (FP) 
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cc. Altres 

f) Any de naixement: ____ 

g) Lloc de naixement 

a. Estat espanyol 

b. Fora de l’estat espanyol 

h) Lloc de naixement dels teus tutors legals  

a. Estat espanyol 

b. Fora de l’estat espanyol 

i) Ocupació del teu tutor legal 1: ____ 

j) Ocupació del teu tutor legal 2: ____ 

k) Nivell d’estudis del teu tutor legal 1 

a. Primària 

b. Secundària 

c. Batxillerat / COU / o estudis anàlegs 

d. Estudis universitaris 

Bloc 2: Expectatives, interès polític i opinió sobre la participació política i comunitària 

l) En relació a les teves expectatives de futur, com de preocupat/ada estàs pel teu futur en aquests 

àmbits? 

a. Educació 

b. Habitatge 

c. Treball 

d. Salut 

e. Canvi climàtic 

m) En general, com d’interessat/ada en política diries que estàs? 

a. Molt interessat/ada 

b. Una mica interessat/ada 

c. No massa interessat/ada 

d. Gens interessat/ada 

n) En un eix esquerra-dreta, com et situaries, sent 0 esquerra radical i 10 extrema dreta? 

o) Quina confiança et generen els responsables polítics del país? 

a. Molta 

b. Una mica  

c. No massa  

d. Gens 

p) Què consideres que és participar comunitària i políticament? (pots marcar més d’una opció) 

a. Ser membre d’un partit polític 

b. Estar afiliat/ada a un sindicat (laboral o estudiantil) 

c. Participar a una associació veïnal 

d. Ser membre d’una organització política 

e. Participar a un col·lectiu dels moviments socials (col·lectiu feminista, d’habitatge, 

ecologista, independentista...) 

f. Participar en una entitat de lleure 

g. Participar d’espais de cultura popular (diables, castellers, festes majors...) 

h. Ser membre d’un club d’esports 

i. Anar a manifestacions i protestes 

j. Fer accions de boicot  

k. Signar peticions 

l. Portar roba amb missatges reivindicatius 
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m. Tenir conductes d’acord amb els propis ideals (comprar productes sense explotació 

laboral, ser vegetarià/ana, reciclar...) 

n. Participar a un espai de l’ajuntament 

o. Fer activisme a les xarxes socials 

p. Altres (Quines?) 

q. Cap 

q) Creus que participar en la vida política i comunitària és útil per resoldre els problemes de la 

societat i intentar transformar-la? 

a. Molt 

b. Una mica  

c. No massa  

d. Gens 

Bloc 3: Grau i formes de participació política i social 

r) Quines d’aquestes accions has fet/fas? (pots marcar més d’una opció) 

a. Ser membre d’un partit polític 

b. Estar afiliat/ada a un sindicat (laboral o estudiantil) 

c. Participar a una associació veïnal 

d. Ser membre d’una organització política 

e. Participar a un col·lectiu dels moviments socials (col·lectiu feminista, d’habitatge, 

ecologista, independentista...) 

f. Participar en una entitat de lleure 

g. Participar d’espais de cultura popular (diables, castellers, festes majors...) 

h. Ser membre d’un club d’esports 

i. Anar a manifestacions i protestes 

j. Fer accions de boicot  

k. Signar peticions 

l. Portar roba amb missatges reivindicatius 

m. Tenir conductes d’acord amb els propis ideals (comprar productes sense explotació 

laboral, ser vegetarià/ana, reciclar...) 

n. Participar a un espai de l’ajuntament 

o. Fer activisme a les xarxes socials 

p. Altres (Quines?) 

q. Cap 

s) Com de freqüentment realitzes les accions que has marcat a la pregunta anterior? 

a. Gairebé mai 

b. De tant en tant 

c. Sovint 

d. Sempre 

t) En cas que participis, amb quins àmbits/temàtiques estan relacionades aquestes accions que 

realitzes? 

a. Àmbit feminista 

b. Àmbit de la diversitat LGTB 

c. Àmbit del dret a l’habitatge 

d. Àmbit laboral 

e. Àmbit ecologista 

f. Àmbit independentista 

g. Àmbit juvenil 

h. Àmbit educatiu 

i. Altres (quins?) 

Bloc 4: Motivacions, obstacles i vies de contacte 

u) En cas que participis, quins són els motius que et mouen a fer aquestes accions? 

a. Per ajudar als altres 
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b. Per ser útil i defensar una causa 

c. Per transformar la societat 

d. Per donar un sentit a la vida 

e. Perquè les institucions no estan servint per solucionar els problemes 

f. Per vocació, perquè se’m dona bé i m’agrada 

g. Cap 

h. Altres (quins?) 

v) Alguns d’aquests obstacles impedeixen que participis més que el que fas en l’actualitat? 

a. La manca de temps 

b. La desconeixença sobre els espais de participació 

c. Els espais són molt tancats, de difícil accés 

d. Ho considero poc útil 

e. Cap 

f. Altres (quins?) 

w) En cas que participis, com has entrat en contacte amb aquests espais on participes o has 

participat? 

a. A través d’amistats 

b. A través de les xarxes socials 

c. A través de cartells o pintades al carrer 

d. A través d’informació de l’ajuntament o altres institucions 

e. A través d’una recerca 

f. Cap 

g. Altres (quins?) 
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8.3. Annex 3: Gràfics i taules 

Taula 1: Sexe 

 

Gràfic 1: Sexe 

 

 

Gràfic 2: Població 
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Taula 2: Titularitat 

 

 

Gràfic 3: Titularitat 

 

Taula 3: Àmbit 

 

 

Gràfic 4: Àmbit 
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Taula 4: Lloc naixement amb lloc naixement tutors legals 

 

 

Gràfic 5: Lloc naixement amb lloc naixement tutors legals 

 

Taula 5: Estudis tutors 
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Gràfic 6: Estudis tutors 

 

Gràfic 7: Estudis tutor legal 1 amb estudis tutor legal 2 
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Gràfic 8: Preocupació mitjana 

 

 

 

Gràfic 9: Preocupació pels diferents ítems 
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Gràfic 10: Preocupació mitjana segons sexe 

 

Gràfic 11: Preocupació mitjana per grup de naixement 
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Gràfic 12: Preocupació mitjana segons titularitat 

 

Taula 6: Eix Esquerra-Dreta 

 

Gràfic 13: Eix Esquerra-Dreta 
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Gràfic 14: Interès per la política 

 

 

Gràfic 15: Preocupació mitjana segons interès polític 
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Gràfic 16: Situació ideològica en eix esquerra-dreta segons l’interès polític 

 

 

Gràfic 17: Interès polític segons el sexe 
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Gràfic 18: Interès polític segons el lloc de naixement 

 

Gràfic 19: Interès polític segons el nivell d’estudis dels tutors 
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Gràfic 20: Confiança en els responsables polítics 

 

 

Gràfic 21: Distribució de la confiança en els responsables polítics segons l’interès polític 
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Gràfic 22: Opinió sobre la utilitat de la participació política i comunitària 

 

Gràfic 23: Distribució de la opinió sobre la utilitat política segons l’interès polític 
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Gràfic 24: Preocupació mitjana segons la opinió sobre la utilitat de la participació 

 

Gràfic 25: Situació ideològica segons la opinió sobre la utilitat de la participació
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Gràfic 26: Consideració sobre el que és participació política i social 

 

 

Gràfic 27: Formes de participació que presenten 

 

 

Taula 7: Participació Informal 

 

 

Taula 8: Participació Semi-Formal 
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Taula 9: Participació Formal 

 

 

Gràfic 28: Participació Informal, Semi-Formal i Formal 

 

  

 

Taula 10: Participació semi-formal segons la participació formal (absoluts i perfils-fila) 

 

p-valor: 0.0006281 

 

Taula 11: Participació informal segons la participació formal (absoluts i perfils-fila) 

 

p-valor: 0.1225 
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Taula 12: Participació semi-formal segons la participació informal (absoluts i perfils-fila) 

 

p-valor < 2.2e-16 

 

Taula 13: Formes de participació (assignat als alumnes el grau més alt de participació) 

 

 

Gràfic 29: Formes de participació classificades 
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Taula 14: Formes de participació i sexe (absoluts, perfils fila i perfils columna) 

 

p-valor = 7.961e-05 

 

Gràfic 30: Distribució del sexe en les formes de participació 
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Gràfic 31: Formes de participació segons el sexe 

 

 

Taula 15: Formes de participació i lloc de naixement (absoluts, perfils fila i perfils columna) 

 

p-valor = 0.0821 
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Gràfic 32: Distribució del lloc de naixement en les formes de participació 

 

Gràfic 33: Formes de participació segons el lloc de naixement 
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Taula 16: Formes de participació i nivell estudis tutors (absoluts, perfils fila i perfils columna) 

 

p-valor = 0.181 

 

 

Gràfic 34: Distribució del nivell d’estudis dels tutors legals en les formes de participació 
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Gràfic 35: Formes de participació segons el nivell d’estudis dels tutors legals 

 

 

Taula 17: Formes de participació i titularitat del centre (absoluts, perfils fila i perfils columna) 

 

 

p-valor = 0.2665 
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Gràfic 36: Distribució de la titularitat del centre en les formes de participació 

 

Gràfic 37: Formes de participació segons la titularitat del centre 
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Gràfic 38: Situació ideològica en un eix esquerra-dreta segons les formes de participació 

 

Gràfic 39: Formes de participació segons l’eix esquerra-dreta 
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Gràfic 40: Participació mitjana segons les formes de participació 

 

Gràfic 41: Freqüència de la participació 
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Taula 18: Freqüència de la participació segons si participen o no (absoluts i perfils fila) 

 

Gràfic 42: Distribució de la freqüència en les formes de participació  

 

Gràfic 43: Distribució de la freqüència segons el nivell d’estudis dels tutors 
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Gràfic 44: Àmbits de participació 

 

Taula 19: Àmbit feminista i gènere 

 

Taula 20: Àmbit ecologista i gènere 

 

Taula 21: Àmbit independentista i lloc de naixement 
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Taula 22: Àmbit independentista i nivell d’estudis dels tutors 

 

Taula 23: Àmbit juvenil i lloc de naixement 

 

Gràfic 45: Motius per la participació 

 

 

Gràfic 46: Obstacles per la participació 

 

 

Gràfic 47: Vies de contacte 
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8.4. Annex 4: Gràfics i taules d’estudis de referència 

Informe Joventut, Implicació i Context Polític a Catalunya 

Roger Soler i Martí  (coordinador), 2019 

Gràfic 1: Interès i confiança política segons grups d’edat 

 

 

Gràfic 2: Comportament polític segons grups d’edat 
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Taula 1:Accions de participació no electoral segons grup d’edat 

 

 

Gràfic 3: Nombre d’accions de participació no electoral segons grup d’edat 
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8.5. Annex 5: Script de l’R 

 
#### Importar Matriu de dades #### 
library(readxl) 
MD<- read_excel("C:/Users/Usuario/Desktop/TFG/Dades/MatriuDadesNeta.xlsx") 
attach(MD) 
 
##### Arreglar dades #### 
##variable titularitat 
table(Titularitat, Institut) 
 
##respostes múltiples 
# Variable Consideració Participació 
Membre_Partit<-rep("No", nrow(MD)) 
Membre_Partit[grep("Ser membre d'un partit polític", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Afiliació_Sindicat<-rep("No", nrow(MD)) 
Afiliació_Sindicat[grep("Estar afiliat/ada a un sindicat", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Associació_Veïnal<-rep("No", nrow(MD)) 
Associació_Veïnal[grep("Participar a una associació veïnal", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Membre_Organització<-rep("No", nrow(MD)) 
Membre_Organització[grep("Ser membre d'una organització política", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Moviments_Socials<-rep("No", nrow(MD)) 
Moviments_Socials[grep("Participar a un col·lectiu dels moviments socials", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Entitat_Lleure<-rep("No", nrow(MD)) 
Entitat_Lleure[grep("Participar en una entitat de lleure", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Cultura_Popular<-rep("No", nrow(MD)) 
Cultura_Popular[grep("Participar d'espais de cultura popular", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Club_Esports<-rep("No", nrow(MD)) 
Club_Esports[grep("Ser membre d'un club d'esports", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Assistència_Manifestacions<-rep("No", nrow(MD)) 
Assistència_Manifestacions[grep("Anar a manifestacions i protestes", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Accions_Boicot<-rep("No", nrow(MD)) 
Accions_Boicot[grep("Fer accions de boicot", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Signar_Peticions<-rep("No", nrow(MD)) 
Signar_Peticions[grep("Signar peticions", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Missatges_Reivindicatius<-rep("No", nrow(MD)) 
Missatges_Reivindicatius[grep("Portar roba amb missatges reivindicatius", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Conductes<-rep("No", nrow(MD)) 
Conductes[grep("Tenir conductes d'acord amb els propis ideals", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Espais_Ajuntament<-rep("No", nrow(MD)) 
Espais_Ajuntament[grep("Participar a un espai de l'ajuntament", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
Activisme_Xarxes<-rep("No", nrow(MD)) 
Activisme_Xarxes[grep("Fer activisme a les xarxes socials", Consideració_Participació)]<-"Sí" 
 
#Formes Participació 
F_Membre_Partit<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Membre_Partit[grep("Ser membre d'un partit polític", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Afiliació_Sindicat<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Afiliació_Sindicat[grep("Estar afiliat/ada a un sindicat", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Associació_Veïnal<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Associació_Veïnal[grep("Participar a una associació veïnal", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Membre_Organització<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Membre_Organització[grep("Ser membre d'una organització política", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Moviments_Socials<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Moviments_Socials[grep("Participar a un col·lectiu dels moviments socials", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Entitat_Lleure<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Entitat_Lleure[grep("Participar en una entitat de lleure", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Cultura_Popular<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Cultura_Popular[grep("Participar d'espais de cultura popular", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Club_Esports<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Club_Esports[grep("Ser membre d'un club d'esports", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Assistència_Manifestacions<-rep("No", nrow(MD)) 
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F_Assistència_Manifestacions[grep("Anar a manifestacions i protestes", Formes_Participació)]<-"Sí” 
F_Accions_Boicot<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Accions_Boicot[grep("Fer accions de boicot", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Signar_Peticions<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Signar_Peticions[grep("Signar peticions", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Missatges_Reivindicatius<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Missatges_Reivindicatius[grep("Portar roba amb missatges reivindicatius", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Conductes<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Conductes[grep("Tenir conductes d'acord amb els propis ideals", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Espais_Ajuntament<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Espais_Ajuntament[grep("Participar a un espai de l'ajuntament", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Activisme_Xarxes<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Activisme_Xarxes[grep("Fer activisme a les xarxes socials", Formes_Participació)]<-"Sí" 
F_Cap_forma<-rep("No", nrow(MD)) 
F_Cap_forma[grep("Cap", Formes_Participació)]<-"Sí" 
 
#Àmbit Participació 
Feminista<-rep("No", nrow(MD)) 
Feminista[grep("Àmbit feminista", Àmbits_Participació)]<-"Sí" 
LGTB<-rep("No", nrow(MD)) 
LGTB[grep("Àmbit de la diversitat LGTB", Àmbits_Participació)]<-"Sí" 
Habitatge<-rep("No", nrow(MD)) 
Habitatge[grep("Àmbit del dret", Àmbits_Participació)]<-"Sí" 
Laboral<-rep("No", nrow(MD)) 
Laboral[grep("Àmbit laboral", Àmbits_Participació)]<-"Sí" 
Ecologista<-rep("No", nrow(MD)) 
Ecologista[grep("Àmbit ecologista", Àmbits_Participació)]<-"Sí" 
Independentista<-rep("No", nrow(MD)) 
Independentista[grep("Àmbit independentista", Àmbits_Participació)]<-"Sí" 
Juvenil<-rep("No", nrow(MD)) 
Juvenil[grep("Àmbit juvenil", Àmbits_Participació)]<-"Sí" 
 
Educatiu<-rep("No", nrow(MD)) 
Educatiu[grep("Àmbit educatiu", Àmbits_Participació)]<-"Sí" 
Cap_àmbit<-rep("No", nrow(MD)) 
Cap_àmbit[grep("Cap", Àmbits_Participació)]<-"Sí" 
 
#Motius Participació 
Ajudar<-rep("No", nrow(MD)) 
Ajudar[grep("Per ajudar els altres", Motius_Participació)]<-"Sí" 
Ser_Útil<-rep("No", nrow(MD)) 
Ser_Útil[grep("Per ser útil", Motius_Participació)]<-"Sí" 
Transformar_Societat<-rep("No", nrow(MD)) 
Transformar_Societat[grep("Per transformar la societat", Motius_Participació)]<-"Sí" 
Sentit_Vida<-rep("No", nrow(MD)) 
Sentit_Vida[grep("Per donar un sentit a la vida", Motius_Participació)]<-"Sí" 
Institucions_No<-rep("No", nrow(MD)) 
Institucions_No[grep("Perquè les institucions", Motius_Participació)]<-"Sí" 
Vocació<-rep("No", nrow(MD)) 
Vocació[grep("Per vocació", Motius_Participació)]<-"Sí" 
Sentit_Vida<-rep("No", nrow(MD)) 
Sentit_Vida[grep("Per donar un sentit a la vida", Motius_Participació)]<-"Sí" 
Cap_motiu<-rep("No", nrow(MD)) 
Cap_motiu[grep("Cap", Motius_Participació)]<-"Sí" 
 
#Obstacles participació 
Manca_Temps<-rep("No", nrow(MD)) 
Manca_Temps[grep("La manca de temps", Obstacles_Participació)]<-"Sí" 
Desconeixença<-rep("No", nrow(MD)) 
Desconeixença[grep("La desconeixença sobre", Obstacles_Participació)]<-"Sí" 
Difícil_Accès<-rep("No", nrow(MD)) 
Difícil_Accès[grep("Els espais són molt tancats", Obstacles_Participació)]<-"Sí" 
Poc_Útil<-rep("No", nrow(MD)) 
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Poc_Útil[grep("Ho considero poc útil", Obstacles_Participació)]<-"Sí" 
Cap_obstacle<-rep("No", nrow(MD)) 
Cap_obstacle[grep("Cap", Obstacles_Participació)]<-"Sí" 
Covid<-rep("No", nrow(MD)) 
Covid[grep("Covid", Obstacles_Participació)]<-"Sí" 
Covid[grep("covid", Obstacles_Participació)]<-"Sí" 
 
#Contacte 
Amistats<-rep("No", nrow(MD)) 
Amistats[grep("A través d'amistats", ViesContacte)]<-"Sí" 
Xarxes_Socials<-rep("No", nrow(MD)) 
Xarxes_Socials[grep("A través de les xarxes socials", ViesContacte)]<-"Sí" 
Cartells<-rep("No", nrow(MD)) 
Cartells[grep("A través de cartells o pintades", ViesContacte)]<-"Sí" 
Info_Ajuntament<-rep("No", nrow(MD)) 
Info_Ajuntament[grep("A través d'informació de l'ajuntament", ViesContacte)]<-"Sí" 
Recerca<-rep("No", nrow(MD)) 
Recerca[grep("A través d'una recerca", ViesContacte)]<-"Sí" 
Cap_contacte<-rep("No", nrow(MD)) 
Cap_contacte[grep("Cap", ViesContacte)]<-"Sí" 
 
 
#Participació 
Participació_Formal<-rep("No", nrow(MD)) 
Participació_Formal[F_Membre_Partit=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_Formal[F_Afiliació_Sindicat=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_Formal[F_Membre_Organització=="Sí"]<-"Sí" 
 
Participació_SemiFormal<-rep("No", nrow(MD)) 
Participació_SemiFormal[F_Associació_Veïnal=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_SemiFormal[F_Moviments_Socials=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_SemiFormal[F_Entitat_Lleure=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_SemiFormal[F_Cultura_Popular=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_SemiFormal[F_Espais_Ajuntament=="Sí"]<-"Sí" 
 
Participació_Informal<-rep("No", nrow(MD)) 
Participació_Informal[F_Assistència_Manifestacions=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_Informal[F_Accions_Boicot=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_Informal[F_Signar_Peticions=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_Informal[F_Conductes=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_Informal[F_Activisme_Xarxes=="Sí"]<-"Sí" 
 
##prova incloent esport 
Participació_SemiFormal2<-rep("No", nrow(MD)) 
Participació_SemiFormal2[F_Associació_Veïnal=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_SemiFormal2[F_Moviments_Socials=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_SemiFormal2[F_Entitat_Lleure=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_SemiFormal2[F_Cultura_Popular=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_SemiFormal2[F_Club_Esports=="Sí"]<-"Sí" 
Participació_SemiFormal2[F_Espais_Ajuntament=="Sí"]<-"Sí" 
 
#table(Participació_Informal,Participació_SemiFormal,Participació_Formal) 
FParticipació<-rep(1, nrow(MD)) 
FParticipació[F_Cap_forma=="Sí"]<-1 
FParticipació[Participació_Informal=="Sí"]<-2 
FParticipació[Participació_SemiFormal=="Sí"]<-3 
FParticipació[Participació_Formal=="Sí"]<-4 
 
FParticipacio2<-rep(1, nrow(MD)) 
FParticipacio2[F_Cap_forma=="Sí"]<-1 
FParticipacio2[Participació_Informal=="Sí"]<-2 
FParticipacio2[Participació_SemiFormal2=="Sí"]<-3 
FParticipacio2[Participació_Formal=="Sí"]<-4 
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#interes, confiança i utilitat en numeros 
ConfiançaNum<-rep(0, nrow(MD)) 
ConfiançaNum[Confiança_ResponsablesPolítics=="Molta"]<-4 
ConfiançaNum[Confiança_ResponsablesPolítics=="Una mica"]<-3 
ConfiançaNum[Confiança_ResponsablesPolítics=="No massa"]<-2 
ConfiançaNum[Confiança_ResponsablesPolítics=="Gens"]<-1 
 
InterèsNum<-rep(0, nrow(MD)) 
InterèsNum[Interès_Política=="Molt"]<-4 
InterèsNum[Interès_Política=="Una mica"]<-3 
InterèsNum[Interès_Política=="No massa"]<-2 
InterèsNum[Interès_Política=="Gens"]<-1 
 
UtilitatNum<-rep(0, nrow(MD)) 
UtilitatNum[Utilitat_Participació=="Molt"]<-4 
UtilitatNum[Utilitat_Participació=="Una mica"]<-3 
UtilitatNum[Utilitat_Participació=="No massa"]<-2 
UtilitatNum[Utilitat_Participació=="Gens"]<-1 
 
 
#preocupacions en numero 
PTreballNum<-rep(0, nrow(MD)) 
PTreballNum[Preocupació_Treball=="Molt"]<-4 
PTreballNum[Preocupació_Treball=="Una mica"]<-3 
PTreballNum[Preocupació_Treball=="No massa"]<-2 
PTreballNum[Preocupació_Treball=="Gens"]<-1 
 
PEducacióNum<-rep(0, nrow(MD)) 
PEducacióNum[Preocupació_Educació=="Molt"]<-4 
PEducacióNum[Preocupació_Educació=="Una mica"]<-3 
PEducacióNum[Preocupació_Educació=="No massa"]<-2 
PEducacióNum[Preocupació_Educació=="Gens"]<-1 
 
PHabitatgeNum<-rep(0, nrow(MD)) 
PHabitatgeNum[Preocupació_Habitatge=="Molt"]<-4 
PHabitatgeNum[Preocupació_Habitatge=="Una mica"]<-3 
PHabitatgeNum[Preocupació_Habitatge=="No massa"]<-2 
PHabitatgeNum[Preocupació_Habitatge=="Gens"]<-1 
 
PSalutNum<-rep(0, nrow(MD)) 
PSalutNum[Preocupació_Salut=="Molt"]<-4 
PSalutNum[Preocupació_Salut=="Una mica"]<-3 
PSalutNum[Preocupació_Salut=="No massa"]<-2 
PSalutNum[Preocupació_Salut=="Gens"]<-1 
 
PCanviClimàticNum<-rep(0, nrow(MD)) 
PCanviClimàticNum[Preocupació_CanviClimàtic=="Molt"]<-4 
PCanviClimàticNum[Preocupació_CanviClimàtic=="Una mica"]<-3 
PCanviClimàticNum[Preocupació_CanviClimàtic=="No massa"]<-2 
PCanviClimàticNum[Preocupació_CanviClimàtic=="Gens"]<-1 
 
#mitjana 
Preocupació_Mitjana<-rep(0, length=nrow(MD)) 
for(i in 1:nrow(MD)){ 
  Preocupació_Mitjana[i]<-(PTreballNum[i]+PEducacióNum[i]+PHabitatgeNum[i]+ 
                             PSalutNum[i]+PCanviClimàticNum[i])/5 
} 
 
Id<-c(1:nrow(MD)) 
Id<-as.numeric(Id) 
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FreqNum<-rep(0, nrow(MD)) 
FreqNum[Freqüència_Participació=="Sempre"]<-5 
FreqNum[Freqüència_Participació=="Sovint"]<-4 
FreqNum[Freqüència_Participació=="De tant en tant"]<-3 
FreqNum[Freqüència_Participació=="Gairebé mai"]<-2 
FreqNum[Freqüència_Participació=="Cap (no he marcat cap acció)"]<-1 
 
Estudis_Tutors<-rep(0,nrow(MD)) 
for(i in 1:nrow(MD)){ 
  if(Estudis_Tutor1[i]=="Primària" || Estudis_Tutor2[i]=="Primària"){ 
    Estudis_Tutors[i]<-1 
  }} 
for(i in 1:nrow(MD)){ 
  if(Estudis_Tutor1[i]=="Secundària" || Estudis_Tutor2[i]=="Secundària"){ 
    Estudis_Tutors[i]<-2 
  }} 
for(i in 1:nrow(MD)){ 
  if(Estudis_Tutor1[i]=="Batxillerat / COU / o estudis anàlegs" || Estudis_Tutor2[i]=="Batxillerat / COU / o estudis 
anàlegs"){ 
    Estudis_Tutors[i]<-3 
  }} 
for(i in 1:nrow(MD)){ 
  if(Estudis_Tutor1[i]=="Estudis universitaris" || Estudis_Tutor2[i]=="Estudis universitaris"){ 
    Estudis_Tutors[i]<-4 
  }} 
 
##Bind 
 
MD2<-cbind(MD, Membre_Partit, Afiliació_Sindicat, Associació_Veïnal, Membre_Organització, Moviments_Socials,  
           Entitat_Lleure, Cultura_Popular, Club_Esports, Assistència_Manifestacions, Accions_Boicot,  
           Signar_Peticions, Missatges_Reivindicatius, Conductes, Espais_Ajuntament, Activisme_Xarxes,  
           F_Membre_Partit, F_Afiliació_Sindicat, F_Associació_Veïnal, F_Membre_Organització, F_Moviments_Socials,  
           F_Entitat_Lleure, F_Cultura_Popular, F_Club_Esports, F_Assistència_Manifestacions, F_Accions_Boicot,  
           F_Signar_Peticions, F_Missatges_Reivindicatius, F_Conductes, F_Espais_Ajuntament, F_Activisme_Xarxes, 
           F_Cap_forma, Feminista, LGTB, Habitatge, Laboral, Ecologista, Independentista, Juvenil, Educatiu, Cap_àmbit,  
           Manca_Temps, Desconeixença, Difícil_Accès, Poc_Útil, Cap_obstacle, Covid, 
           Amistats, Xarxes_Socials, Cartells, Info_Ajuntament, Recerca, Cap_contacte, Participació_Formal, 
           Participació_SemiFormal, Participació_Informal, FParticipació, Participació_SemiFormal2, FParticipacio2, 
ConfiançaNum, InterèsNum, UtilitatNum,  
           PTreballNum, PEducacióNum, PHabitatgeNum, PSalutNum, PCanviClimàticNum, Preocupació_Mitjana, 
FreqNum, Id, Estudis_Tutors)  
 
detach(MD) 
attach(MD2) 
View(MD2) 
 
 
#### paquets ##### 
install.packages("gmodels") 
install.packages("RColorBrewer") 
install.packages("viridis") 
install.packages("viridisLite") 
install.packages("wesanderson") 
install.packages("formattable") 
install.packages("devtools") 
install.packages("dplyr") 
install.packages("treemapify") 
install.packages("wordcloud2") 
install.packages("forcats") 
install.packages("tidyverse") 
install.packages("hrbrthemes") 
library(gmodels); library(RColorBrewer); library(viridisLite); library(viridis); 
library(wesanderson); library(formattable); library(ggplot2); library(usethis); 
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library(devtools); library(dplyr); library(scales); library(treemapify); 
library(wordcloud2); library(forcats); library(tidyverse); library(hrbrthemes) 
 
 
#### Anàlisi descriptiu univariant bàsiques #### 
###Sexe 
table(Sexe) 
prop.table(table(Sexe)) 
CrossTable(Sexe) 
table(Sexe, Institut) 
plotsex <- MD2 %>% 
  count(Sexe) %>% 
  arrange(desc(Sexe)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotsex$label <- paste0(round(plotsex$prop), "%") 
ggplot(plotsex,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = Sexe)) + 
  geom_bar(width = 1,  
           stat = "identity",  
           color = "white")+ 
  # fill=c(brewer.pal(3,"Pastel2"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  coord_polar("y",  
              start = 0,  
              direction = -1) + 
  theme_void() + 
  labs(title = "Sexe") 
 
#####Població 
plotdata <- MD2 %>% 
  count(Població) 
ggplot(plotdata,  
       aes(fill = Població,  
           area = n,  
           label = Població)) + 
  geom_treemap() +  
  geom_treemap_text(colour = "white",  
                    place = "centre") + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  labs(title = "Població") + 
  theme(legend.position = "none") 
 
######Institut 
plotdata <- MD2 %>% 
  count(Institut) 
ggplot(plotdata,  
       aes(fill = Institut,  
           area = n,  
           label = Població)) + 
  geom_treemap() +  
  geom_treemap_text(colour = "white",  
                    place = "centre") + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  labs(title = "Institut") + 
  theme(legend.position = "none") 
 
#####Titularitat 
table(Titularitat) 
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CrossTable(Titularitat) 
plottit <- MD2 %>% 
  count(Titularitat) %>% 
  arrange(desc(Titularitat)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plottit$label <- paste0(round(plottit$prop), "%") 
ggplot(plottit,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = Titularitat)) + 
  geom_bar(width = 1,  
           stat = "identity",  
           color = "white")+ 
  # fill=c(brewer.pal(3,"Pastel2"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  coord_polar("y",  
              start = 0,  
              direction = -1) + 
  theme_void() + 
  labs(title = "Titularitat") 
 
#####Àmbit 
prop.table(table(Àmbit)) 
CrossTable(Àmbit) 
plotamb <- MD2 %>% 
  count(Àmbit) %>% 
  arrange(desc(Àmbit)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotamb$label <- paste0(round(plotamb$prop), "%") 
ggplot(plotamb,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = Àmbit)) + 
  geom_bar(width = 1,  
           stat = "identity",  
           color = "white")+ 
  # fill=c(brewer.pal(3,"Pastel2"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  coord_polar("y",  
              start = 0,  
              direction = -1) + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  theme_void() + 
  labs(title = "Àmbit") 
 
######AnyNaix 
table(Any_Naixement) 
prop.table(table(Any_Naixement)) 
 
######LlocNaix 
prop.table(table(Lloc_Naixement)) 
plotnaix <- MD2 %>% 
  count(Lloc_Naixement) %>% 
  arrange(desc(Lloc_Naixement)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotnaix$label <- paste0(round(plotnaix$prop), "%") 
ggplot(plotnaix,  
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       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = Lloc_Naixement)) + 
  geom_bar(width = 1,  
           stat = "identity",  
           color = "white")+ 
  # fill=c(brewer.pal(3,"Pastel2"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  coord_polar("y",  
              start = 0,  
              direction = -1) + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  theme_void() + 
  labs(title = "Lloc de Naixement", y="Lloc de Naixement") 
 
table(Lloc_Naixement, Lloc_Naixement_Tutors) 
prop.table(table(Lloc_Naixement, Lloc_Naixement_Tutors),1) 
CrossTable(Lloc_Naixement, Lloc_Naixement_Tutors, prop.t=F, prop.c=F, prop.chisq = F) 
gplot(MD2, aes(x=Lloc_Naixement, fill=Lloc_Naixement_Tutors)) + geom_bar(position="stack") + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) + labs(title="Lloc de naixmenet dels tutors 
legals segons lloc de naixement alumnes", x="Lloc Naixement Alumne", y="Freqüència")+ 
  theme_ipsum() 
 
#####Ocupació 
wordcloud2(table(Ocupació_Tutor2), size=1.6, color='random-dark') 
wordcloud2(table(Ocupació_Tutor1), size=1.6, color='random-dark') 
 
######Estudis tutors 
table(Estudis_Tutor1, Estudis_Tutor2) 
est<-prop.table(table(Estudis_Tutor1, Estudis_Tutor2)) 
est 
est[1,1]+est[1,2]+est[1,3]+est[1,4]+est[2,1]+est[3,1]+est[4,1] #minim 1 batx 
est[2,2]+est[2,1]+est[2,3]+est[2,4]+est[1,2]+est[3,2]+est[4,2] #minim 1 uni 
1-(est[1,1]+est[1,2]+est[1,3]+est[1,4]+est[2,1]+est[3,1]+est[4,1]+est[2,2] 
   +est[2,3]+est[2,4]+est[3,2]+est[4,2]) #no 1 tutoe min estudis post-ob 
est[3,3]+est[3,4]+est[4,4]+est[3,3] #cap tutor amb estudis post-ob. igual que a dalt 
 
ggplot(MD2, aes(x=Estudis_Tutor1, fill=Estudis_Tutor2)) + geom_bar(position="dodge") + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + labs(title="Estudis dels tutors legals", y="Freqüència")+ 
  theme_ipsum() 
 
CrossTable(Estudis_Tutors) 
plotest <- MD2 %>% 
  count(Estudis_Tutors) %>% 
  arrange(desc(Estudis_Tutors)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotest$label <- paste0(round(plotest$prop), "%") 
ggplot(plotest,  
       aes(x = factor(Estudis_Tutors, labels=c("Primària", "Secundària", "Batxillerat/ o anàlegs", "Estudis univeristaris")), 
           y = prop)) +  
  geom_bar(stat = "identity",  
           fill = viridis(4), alpha=0.85,  
           color = "black") + 
  geom_text(aes(label = label),  
            vjust = -0.25) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(x = "",  
       y = "Freqüència [%]",  
      title  = "Nivell d'estudis dels tutors legals") 
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##### Preocupacions #### 
#####mitjana 
hist(Preocupació_Mitjana, col=viridis(13), main="Mitjana de les preocupacions pel futur",  
     xlab="Preocupació mitjana", ylab="Freqüència" ) 
 
########treball 
plottre <- MD2 %>% 
  count(PTreballNum) %>% 
  arrange(desc(PTreballNum)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plottre$label <- paste0(round(plottre$prop), "%") 
plottre$nom <-c("Molt", "Una mica", "No massa", "Gens") 
plottre$label <- paste0(plottre$nom, ", ", round(plottre$prop), "%") 
ggplot(plottre,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = PTreballNum)) + 
  geom_bar(width = 0.6,  
           stat = "identity",  
           color = "white") + 
  # fill=c(brewer.pal(4,"YlGnBu"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  #scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~.)) + 
  scale_fill_viridis(discrete=F) + 
  theme_ipsum() + 
  theme(legend.position = "FALSE") + 
  labs(title = "Preocupació pel Treball", x="", y="Freqüència [%]") 
 
########habitatge 
plothab <- MD2 %>% 
  count(PHabitatgeNum) %>% 
  arrange(desc(PHabitatgeNum)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plothab$label <- paste0(round(plothab$prop), "%") 
plothab$nom <-c("Molt", "Una mica", "No massa", "Gens") 
plothab$label <- paste0(plothab$nom, ", ", round(plothab$prop), "%") 
ggplot(plothab,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = PHabitatgeNum)) + 
  geom_bar(width = 0.6,  
           stat = "identity",  
           color = "white") + 
  # fill=c(brewer.pal(4,"YlGnBu"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  #scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~.)) + 
  scale_fill_viridis(discrete=F) + 
  theme_ipsum() + 
  theme(legend.position = "FALSE") + 
  labs(title = "Preocupació per l'Habitatge", x="", y="Freqüència [%]") 
 
########educació 
ploted <- MD2 %>% 
  count(PEducacióNum) %>% 
  arrange(desc(PEducacióNum)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
ploted$label <- paste0(round(ploted$prop), "%") 
ploted$nom <-c("Molt", "Una mica", "No massa", "Gens") 
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ploted$label <- paste0(ploted$nom, ", ", round(ploted$prop), "%") 
ggplot(ploted,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = PEducacióNum)) + 
  geom_bar(width = 0.6,  
           stat = "identity",  
           color = "white") + 
  # fill=c(brewer.pal(4,"YlGnBu"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  #scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~.)) + 
  scale_fill_viridis(discrete=F) + 
  theme_ipsum() + 
  theme(legend.position = "FALSE") + 
  labs(title = "Preocupació per l'Educació", x="", y="Freqüència [%]") 
 
########salut 
plotsa <- MD2 %>% 
  count(PSalutNum) %>% 
  arrange(desc(PSalutNum)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotsa$label <- paste0(round(plotsa$prop), "%") 
plotsa$nom <-c("Molt", "Una mica", "No massa", "Gens") 
plotsa$label <- paste0(plotsa$nom, ", ", round(plotsa$prop), "%") 
ggplot(plotsa,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = PSalutNum)) + 
  geom_bar(width = 0.6,  
           stat = "identity",  
           color = "white") + 
  # fill=c(brewer.pal(4,"YlGnBu"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  #scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~.)) + 
  scale_fill_viridis(discrete=F) + 
  theme_ipsum() + 
  theme(legend.position = "FALSE") + 
  labs(title = "Preocupació per la Salut", x="", y="Freqüència [%]") 
 
########canvi climàtic 
plotca <- MD2 %>% 
  count(PCanviClimàticNum) %>% 
  arrange(desc(PCanviClimàticNum)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotca$label <- paste0(round(plotca$prop), "%") 
plotca$nom <-c("Molt", "Una mica", "No massa", "Gens") 
plotca$label <- paste0(plotca$nom, ", ", round(plotca$prop), "%") 
ggplot(plotca,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = PCanviClimàticNum)) + 
  geom_bar(width = 0.6,  
           stat = "identity",  
           color = "white") + 
  # fill=c(brewer.pal(4,"YlGnBu"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  #scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(~.)) + 
  scale_fill_viridis(discrete=F) + 



  

68 

 

  theme_ipsum() + 
  theme(legend.position = "FALSE") + 
  labs(title = "Preocupació pel Canvi Climàtic", x="", y="Freqüència [%]") 
 
#####creuaments 
##sexe x cada preocupació 
prop.table(table(Sexe,Preocupació_Treball),1) 
prop.table(table(Sexe,Preocupació_Habitatge),1) 
prop.table(table(Sexe,Preocupació_Educació),1) 
prop.table(table(Sexe,Preocupació_Salut),1) 
prop.table(table(Sexe,Preocupació_CanviClimàtic),1) 
#en general mateix patró: dones mostren més preocupació en tots els àmbits 
#especialment diferència en educació dones en un 46% molta,i homes en un 26%.  
#no és que homes no mostrin proecupació, però, estarien en el "no massa" 
 
#sexe per mitjana preocupacions 
library(hrbrthemes) 
ggplot(MD2, aes(x=Preocupació_Mitjana, fill=Sexe)) + 
  geom_histogram(binwidth=0.8,  color="#e9ecef", position = 'dodge') + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(title="Preocupació mitjana per sexe", x="Preocupació mitjana", y="Freqüència") 
ggplot(MD2, aes(x=Preocupació_Mitjana, fill=Sexe)) + 
  geom_histogram(binwidth=0.2,  color="#e9ecef", position = 'identity') + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(title="Preocupació mitjana per 
       sexe agrupada", x="Preocupació mitjana", y="Freqüència") 
 
##amb lloc de naixement 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Preocupació_Treball),1) 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Preocupació_Habitatge),1) 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Preocupació_Educació),1) 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Preocupació_Salut),1) 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Preocupació_CanviClimàtic),1)  
#diferència sobretot en habitatge. 53% fora estan molt preocupats, només 30% de cat 
#canvi climàtic és on es més homogeni. pq la resta situació esturcutral de desigualtat 
 
ggplot(MD2, aes(x=Preocupació_Mitjana, fill=Lloc_Naixement)) + 
  geom_histogram(binwidth=0.2,  color="#e9ecef", position = 'identity') + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(title="Preocupació mitjana per lloc  
       de naixement agrupada", x="Preocupació mitjana", y="Freqüència") 
 
## amb nivell estudis 
prop.table(table(Estudis_Tutors,Preocupació_Treball),1) 
prop.table(table(Estudis_Tutors,Preocupació_Habitatge),1) 
prop.table(table(Estudis_Tutors,Preocupació_Educació),1) 
prop.table(table(Estudis_Tutors,Preocupació_Salut),1) 
prop.table(table(Estudis_Tutors,Preocupació_CanviClimàtic),1) 
 
## amb titularitat 
prop.table(table(Titularitat,Preocupació_Treball),1) 
prop.table(table(Titularitat,Preocupació_Habitatge),1) 
prop.table(table(Titularitat,Preocupació_Educació),1) 
prop.table(table(Titularitat,Preocupació_Salut),1) 
prop.table(table(Titularitat,Preocupació_CanviClimàtic),1)  
#amb treball molt 55% preocup punlic, 44,9% concertat. tot i que gens i no massa similar 
#amb habitatge moly 34% i 19%. Menys de no massa concertat + de 30% i altres 23% 
#educ publics molt 40%, concert 33%. salut similar, fins i tot "una mica" mes concertat 
 
ggplot(MD2, aes(x=Titularitat, y=Preocupació_Mitjana, fill=Titularitat)) + 
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  geom_boxplot() + 
  scale_fill_viridis(discrete = TRUE, alpha=0.9) + 
  #geom_jitter(color="black", size=0.2, alpha=0.9) + 
  theme_ipsum() + 
  theme( 
    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=11) 
  ) + 
  ggtitle("Preocupació mitjana segons la titularitat") + 
  xlab("Titularitat") + ylab("Preocupació mitjana") 
 
 
#### Interès en Política #### 
table(Interès_Política) 
 
plotdata <- MD2 %>% 
  count(InterèsNum) %>% 
  arrange(desc(InterèsNum)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotdata$label <- paste0(round(plotdata$prop), "%") 
ggplot(plotdata,  
       aes(x = factor(InterèsNum, label=c("Gens","No massa", "Una mica", "Molt")), 
           y = prop)) +  
  geom_bar(stat = "identity",  
           fill = viridis(4), alpha=0.85,  
           color = "black") + 
  geom_text(aes(label = label),  
            vjust = -0.25) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(x = "",  
       y = "Freqüència [%]",  
       title  = "Interès per la política") 
 
##amb preocup 
ggplot(MD2, aes(x=Preocupació_Mitjana, fill=Interès_Política)) + 
  geom_histogram(binwidth=0.2,  color="#e9ecef", position = 'identity') + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(title="Preocupació mitjana  
       segons l'interès per la política", x="Preocupació mitjana", y="Freqüència") 
ggplot(MD2, aes(x=factor(InterèsNum, labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Poc")), y=Preocupació_Mitjana, 
fill=Interès_Política)) + 
  geom_boxplot() + 
  scale_fill_viridis(discrete = TRUE, alpha=0.8) + 
  #geom_jitter(color="black", size=0.2, alpha=0.9) + 
  theme_ipsum() + 
  theme( 
    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=11) 
  ) + 
  ggtitle("Preocupació mitjana segons 
          l'interès en la política") + 
  xlab("Interès per la Política") + ylab("Preocupació mitjana") 
 
##amb sexe 
#boxplot 
ggplot(MD2, aes(x=Sexe, y=InterèsNum, fill=Sexe)) + 
  geom_boxplot() + 
  scale_fill_viridis(discrete = TRUE, alpha=0.9) + 
  #geom_jitter(color="black", size=0.2, alpha=0.9) + 
  theme_ipsum() + 
  theme( 
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    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=11) 
  ) + 
  ggtitle("Interès en la política segons el sexe") + 
  xlab("Sexe") + ylab("Interès per la política") 
 
#barplot agrupat 
ggplot(MD2, aes(x=Sexe, fill=factor(InterèsNum, levels=c(1,2,3,4),  
                                    labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molt")))) +  
  geom_bar(position="fill") + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Interès per la política  
       segons el sexe",  
       x="Sexe", y="Freqüència [%]", fill="Interès per la política") + 
  theme_ipsum() 
 
#barplot sense agrupat 
ggplot(MD2, aes(x=Sexe, fill=factor(InterèsNum, levels=c(1,2,3,4),  
                                    labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molt")))) +  
  geom_bar(position="stack") + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Interès per la política  
       segons el sexe",  
       x="Sexe", y="Freqüència [%]", fill="Interès per la política") + 
  theme_ipsum() 
 
##amb lloc naix 
ggplot(MD2, aes(x=Lloc_Naixement, fill=factor(InterèsNum, levels=c(1,2,3,4),  
                                              labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molt")))) +  
  geom_bar(position="fill") + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Interès per la política 
       segons el lloc de naixement",  
       x="Lloc de naixement", y="Freqüència [%]", fill="Interès per la política") + 
  theme_ipsum() 
 
##amb estudis tutors 
ggplot(MD2, aes(x=factor(Estudis_Tutors, labels=c("Primària", "Secundària", "Batxillerat/o anàlegs", "Estudis 
universitaris")),  
                fill=factor(InterèsNum, levels=c(1,2,3,4),  
                            labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molt")))) +  
  geom_bar(position="fill") + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Interès per la política  
       segons el nivell d'estudis dels tutors legals",  
       x="Nivell d'estudis dels tutors", y="Freqüència [%]", fill="Interès per la política") + 
  theme_ipsum() 
 
##amb eix e-d 
ggplot(MD2, aes(x=factor(InterèsNum, labels=c("Gens", "Una mica", "No massa", "Molt")), y=`Eix_Esquerra-Dreta`, 
fill=Interès_Política)) + 
  geom_boxplot() + 
  scale_fill_viridis(discrete = TRUE, alpha=0.9) + 
  geom_jitter(color="black", size=0.2, alpha=0.9) + 
  theme_ipsum() + 
  theme( 
    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=11) 
  ) + 
  ggtitle("Situació ideològica segons interès en política") + 
  xlab("Interès en política") + ylab("Eix Esquerra-Dreta") 
#interessant pq com mes interes en politica mes dispersio (potser tb pq hi ha menys dades) 
#també més polaritzat. dp a mesura q creix interes dades es desplacen a l'esq 
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#### interès confiança i utilitat segons eix esq-dret #### 
ggplot(MD2, aes(x=ConfiançaNum, y=InterèsNum, size = `Eix_Esquerra-Dreta`)) + 
  geom_point(alpha=0.7) + 
  scale_size(range = c(.1, 9), name="Eix Esquerra-Dreta") 
 
ggplot(MD2, aes(x=InterèsNum, y=UtilitatNum, size = `Eix_Esquerra-Dreta`)) + 
  geom_point(alpha=0.7) + 
  scale_size(range = c(.1, 9), name="Eix Esquerra-Dreta") 
 
 
##### Eix Esquerra-Dreta #### 
table(`Eix_Esquerra-Dreta`) 
CrossTable(`Eix_Esquerra-Dreta`) 
 
hist(`Eix_Esquerra-Dreta`, col=viridis(13), main="Situació ideològica en un eix Esquerra-Dreta",  
     xlab="Eix Esquerra(1)-Dreta(10)", ylab="Freqüència" ) 
 
 
#### Confiança Responsables Polítics #### 
table(Confiança_ResponsablesPolítics) 
plotdata <- MD2 %>% 
  count(ConfiançaNum) %>% 
  arrange(desc(ConfiançaNum)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotdata$nom <-c("Molt", "Una mica", "No massa", "Gens") 
plotdata$label <- paste0(round(plotdata$prop), "%") 
ggplot(plotdata,  
       aes(x = factor(ConfiançaNum, label=c("Gens","No massa", "Una mica", "Molta")), 
           y = prop)) +  
  geom_bar(stat = "identity",  
           fill = viridis(4), alpha=0.85,  
           color = "black") + 
  geom_text(aes(label = label),  
            vjust = -0.25) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(x = "",  
       y = "Freqüència [%]",  
       title  = "Confiança en els responsables polítics")+ 
  theme(plot.title = element_text(size=11)) 
 
#creuat amb interès política 
#barplot sense agrupat 
ggplot(MD2, aes(x=factor(InterèsNum, levels=c(1,2,3,4),  
                         labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molt")),  
                fill=factor(ConfiançaNum, levels=c(1,2,3,4),  
                            labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molta")))) +  
  geom_bar(position="stack") + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Interès per la política segons la confiança en els responsables polítics",  
       x="Interès per la política", y="Freqüència [%]", fill="Confiança en els responsables polítics") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=11)) 
prop.table(table(Interès_Política, Confiança_ResponsablesPolítics),1) 
 
 
#### utilitat #### 
plotdata <- MD2 %>% 
  count(UtilitatNum) %>% 
  arrange(desc(UtilitatNum)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
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plotdata$label <- paste0(round(plotdata$prop), "%") 
ggplot(plotdata,  
       aes(x = factor(UtilitatNum, label=c("Gens","No massa", "Una mica", "Molta")), 
           y = prop)) +  
  geom_bar(stat = "identity",  
           fill = viridis(4), alpha=0.85,  
           color = "black") + 
  geom_text(aes(label = label),  
            vjust = -0.25) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(x = "",  
       y = "Freqüència [%]",  
       title  = "Opinió sobre la utilitat de la 
       participació política i comunitària")+ 
  theme(plot.title = element_text(size=11)) 
 
##creuat amb interès política 
#barplot sense agrupat 
ggplot(MD2, aes(x=factor(InterèsNum, levels=c(1,2,3,4),  
                         labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molt")),  
                fill=factor(UtilitatNum, levels=c(1,2,3,4),  
                            labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molta")))) +  
  geom_bar(position="stack", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Interès per la política segons la opinió sobre  
       la utilitat de participar politica i comunitàriament",  
       x="Interès per la política", y="Freqüència", fill="Opinió sobre la utilitat  
       de la participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=11)) 
 
#barplot agrupat 
ggplot(MD2, aes(x=factor(InterèsNum, levels=c(1,2,3,4),  
                         labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molt")),  
                fill=factor(UtilitatNum, levels=c(1,2,3,4),  
                            labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molta")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Interès per la política segons la opinió sobre  
       la utilitat de participar politica i comunitàriament",  
       x="Interès per la política", y="Freqüència [%]", fill="Opinió sobre la utilitat  
       de la participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=11)) 
prop.table(table(Interès_Política, Utilitat_Participació),1) 
 
#al reves: interes segons utilitat 
ggplot(MD2, aes(x=factor(UtilitatNum, levels=c(1,2,3,4),  
                         labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molta")),  
                fill=factor(InterèsNum, levels=c(1,2,3,4),  
                            labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molt")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Opinió sobre la utilitat de participar politica  
       i comunitàriament segons l'interès en política",  
     x="Opinió sobre la utilitat de la participació", y="Freqüència [%]", fill="Interès en la política") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=11)) 
 
##amb preocup 
#barplot 
ggplot(MD2, aes(x=factor(UtilitatNum, labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molta")), y=Preocupació_Mitjana, 
fill=Utilitat_Participació)) + 
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  geom_boxplot() + 
  scale_fill_viridis(discrete = TRUE, alpha=0.8) + 
  #geom_jitter(color="black", size=0.2, alpha=0.9) + 
  theme_ipsum() + 
  theme( 
    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=11) 
  ) + 
  ggtitle("Preocupació mitjana segons l'opinió sobre 
          la utilitat de la participació") + 
  xlab("Opinió sobre la utilitat 
       de la participació") + ylab("Preocupació mitjana") 
 
##sexe 
prop.table(table(Sexe,Utilitat_Participació),1) 
 
##llocnaix 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Utilitat_Participació),1) 
 
##estudis 
prop.table(table(Estudis_Tutors,Utilitat_Participació),1) #no hi ha super super diferència. 
 
##amb eix e-d 
ggplot(MD2, aes(x=factor(UtilitatNum, labels=c("Gens", "No massa", "Una mica", "Molta")),  
                y=`Eix_Esquerra-Dreta`, fill=Utilitat_Participació)) + 
  geom_boxplot() + 
  scale_fill_viridis(discrete = TRUE, alpha=0.8) + 
  geom_jitter(color="black", size=0.2, alpha=0.9) + 
  theme_ipsum() + 
  theme( 
    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=15)  ) + 
  ggtitle("Situació ideològica en eix esquerra-dreta segons  
  l'opinió sobre la utilitat de la participació") + 
  xlab("Opinió sobre la utilitat de la participació") + ylab("Preocupació mitjana") 
 
 
#### formes participació #### 
#a quines participen 
prop.table(table(Participació_Formal)) 
prop.table(table(Participació_SemiFormal)) 
prop.table(table(Participació_Informal)) 
prop.table(table(FParticipació)) 
CrossTable(Participació_Informal) 
CrossTable(Participació_SemiFormal) 
CrossTable(Participació_Formal) 
CrossTable(FParticipació) 
 
#participació form 
plotform <- MD2 %>% 
  count(Participació_Formal) %>% 
  arrange(desc(Participació_Formal)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotform$label <- paste0(round(plotform$prop), "%") 
ggplot(plotform,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = Participació_Formal)) + 
  geom_bar(width = 1,  
           stat = "identity",  
           color = "white")+ 
  # fill=c(brewer.pal(3,"Pastel2"))) + 
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  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  coord_polar("y",  
              start = 0,  
              direction = -1) + 
  theme_void() + 
  labs(title = "Participació Formal", y="") + 
  theme( 
    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=15) 
  ) 
   
 
#participació semi-form 
prop.table(table(F_Club_Esports, Club_Esports),1) 
#dels que fan esport només un 16,2% consideren que és particpació 
plotsemiform <- MD2 %>% 
  count(Participació_SemiFormal ) %>% 
  arrange(desc(Participació_SemiFormal)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotsemiform$label <- paste0(round(plotsemiform$prop), "%") 
ggplot(plotsemiform,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = Participació_SemiFormal)) + 
  geom_bar(width = 1,  
           stat = "identity",  
           color = "white")+ 
  # fill=c(brewer.pal(3,"Pastel2"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  coord_polar("y",  
              start = 0,  
              direction = -1) + 
  theme_void() + 
  labs(title = "Participació Semi-Formal") + 
  theme( 
    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=15) 
  ) 
 
#participació inform 
plotinform <- MD2 %>% 
  count(Participació_Informal) %>% 
  arrange(desc(Participació_Informal)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotinform$label <- paste0(round(plotinform$prop), "%") 
ggplot(plotinform,  
       aes(x = "",  
           y = prop,  
           fill = Participació_Informal)) + 
  geom_bar(width = 1,  
           stat = "identity",  
           color = "white")+ 
  # fill=c(brewer.pal(3,"Pastel2"))) + 
  geom_text(aes(y = lab.ypos, label = label),  
            color = "black") + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  coord_polar("y",  
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              start = 0,  
              direction = -1) + 
  theme_void() + 
  labs(title = "Participació Informal") + 
  theme( 
    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=15) 
  ) 
 
#comprovar si participen a una o a més 
prop.table(table(Participació_Formal, Participació_SemiFormal),1) 
prop.table(table(Participació_Formal, Participació_Informal),1) 
table(Participació_SemiFormal, Participació_Informal) 
prop.table(table(Participació_SemiFormal, Participació_Informal),1) 
CrossTable(Participació_Formal, Participació_Informal, prop.c=F, prop.t=F, prop.chisq=F) 
chisq.test(Participació_Formal, Participació_Informal) 
CrossTable(Participació_Formal, Participació_SemiFormal, prop.c=F, prop.t=F, prop.chisq=F) 
chisq.test(Participació_Formal, Participació_SemiFormal) 
CrossTable(Participació_SemiFormal, Participació_Informal, prop.c=F, prop.t=F, prop.chisq=F) 
chisq.test(Participació_SemiFormal, Participació_Informal) 
 
#conjunt grafic barres 
plotdata <- MD2 %>% 
  count(FParticipació) %>% 
  arrange(desc(FParticipació)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotdata$label <- paste0(round(plotdata$prop), "%") 
ggplot(plotdata,  
       aes(x = factor(FParticipació, label=c("Cap","Informal", "Semiformal", "Formal")), 
           y = prop)) +  
  geom_bar(stat = "identity",  
           fill = viridis(4), alpha=0.85,  
           color = "black") + 
  geom_text(aes(label = label),  
            vjust = -0.25) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(x = "",  
       y = "Freqüència [%]",  
       title  = "Formes de participació")+ 
  theme(plot.title = element_text(size=16)) 
 
#distribucio en la participacio informal si hi ha mes participacio 
ggplot(MD2, aes(x=Participació_Informal, 
                fill=factor(FParticipació,  
                            labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="stack", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Altres tipus de participació en la participació informal?",  
       x="Participació informal", y="Freqüència", fill="Formes de participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=11)) 
#la majoria de gent que participa inform tb semiformal. 
 
ggplot(MD2, aes(fill=Participació_Informal, 
                x=factor(FParticipació,  
                         labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="stack", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Distribució de la participació informal en altres formes de participació",  
       x="Formes de participació", y="Freqüència", fill="Participació informal") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=11)) 
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#same. majoria de gent que participa semiform i form, també inform. 
 
#en la dist semiform 
ggplot(MD2, aes(x=Participació_SemiFormal, 
                fill=factor(FParticipació,  
                            labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="stack", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Altres tipus de participació en la participació semi-formal?",  
       x="Participació semi-formal", y="Freqüència", fill="Formes de participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=11)) 
#no sé si sé interpretar aquest gràfic 
ggplot(MD2, aes(fill=Participació_SemiFormal, 
                x=factor(FParticipació,  
                         labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="stack", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Distribució de la participació semi-formal en altres formes de participació",  
       x="Formes de participació", y="Freqüència", fill="Participació semiformal") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=11)) 
 
 
#### formes participació amb creuaments #### 
##creuaments: Sexe 
prop.table(table(Sexe,FParticipació),1) 
prop.table(table(Sexe,FParticipació),2) 
CrossTable(Sexe, FParticipació, prop.t = F, prop.chisq = F) 
chisq.test(Sexe, FParticipació) 
 
ggplot(MD2, aes(x=Sexe, 
                fill=factor(FParticipació,  
                            labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Formes de participació segons el sexe",  
       x="Sexe", y="Freqüència[%]", fill="Formes de participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
 
ggplot(MD2, aes(fill=Sexe, 
                x=factor(FParticipació,  
                         labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Distribució del sexe en le diferents formes de participació",  
       x="Formes de participació", y="Freqüència[%]", fill="Sexe") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
 
##creuaments: lloc naix 
prop.table(table(Lloc_Naixement,FParticipació),1) 
prop.table(table(Lloc_Naixement,FParticipació),2) 
CrossTable(Lloc_Naixement, FParticipació, prop.t = F, prop.chisq = F) 
chisq.test(Lloc_Naixement, FParticipació) 
 
ggplot(MD2, aes(x=Lloc_Naixement, 
                fill=factor(FParticipació,  
                            labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Formes de participació segons el lloc de naixement",  
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       x="Lloc de naixement", y="Freqüència[%]", fill="Formes de participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
 
ggplot(MD2, aes(fill=Lloc_Naixement, 
                x=factor(FParticipació,  
                         labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Distribució del lloc de naixement en le diferents formes de participació",  
       x="Formes de participació", y="Freqüència[%]", fill="Lloc de Naixement") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
#massa pocs per comparat 
prop.table(table(FParticipació, Lloc_Naixement),1) 
 
##creuaments: estudis tutors 
CrossTable(Estudis_Tutors, FParticipació, prop.t = F, prop.chisq = F) 
chisq.test(Estudis_Tutors, FParticipació) 
prop.table(table(Estudis_Tutors,FParticipació),1) 
ggplot(MD2, aes(x=factor(Estudis_Tutors, labels=c("Primària", "Secundiària", "Batxillerat/o anàlegs", "Estudis 
universitaris")), 
                fill=factor(FParticipació,  
                            labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Formes de participació segons el nivell d'estudis dels tutors legals",  
       x="Nivell d'estudis tutors", y="Freqüència[%]", fill="Formes de participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
 
ggplot(MD2, aes(fill=factor(Estudis_Tutors, labels=c("Primària", "Secundiària", "Batxillerat/o anàlegs", "Estudis 
universitaris")), 
                x=factor(FParticipació,  
                         labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Distribució del nivell d'estudi dels tutors en le diferents formes de participació",  
       x="Formes de participació", y="Freqüència[%]", fill="Nivell estudis dels tutors") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
#entre formal i semiformal gairebé mateixa distribució 
prop.table(table(FParticipació, Estudis_Tutors),1) 
 
##creuaments: titularitat 
prop.table(table(Titularitat,FParticipació),1) 
CrossTable(Titularitat, FParticipació, prop.t = F, prop.chisq = F) 
chisq.test(Titularitat, FParticipació) 
chisq.test(FParticipació, Titularitat) 
 
ggplot(MD2, aes(x=Titularitat, 
                fill=factor(FParticipació,  
                            labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Formes de participació segons la titularitat del centre",  
       x="Titularitat del centre", y="Freqüència[%]", fill="Formes de participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
 
ggplot(MD2, aes(fill=Titularitat, 
                x=factor(FParticipació,  
                         labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
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  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Distribució de la titularitat en le diferents formes de participació",  
       x="Formes de participació", y="Freqüència[%]", fill="Titularitat del centre") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
 
prop.table(table(FParticipació, Estudis_Tutors),1) 
 
##amb eix ED 
#boxplot 
ggplot(MD2, aes(x=factor(FParticipació, labels=c("Cap", "Informal", "Semi-Formal", "Formal")),  
                y=`Eix_Esquerra-Dreta`, fill=as.character(FParticipació))) + 
  geom_boxplot() + 
  scale_fill_viridis(discrete = TRUE, alpha=0.85) + 
  geom_jitter(color="black", size=0.2, alpha=0.85) + 
  theme_ipsum() + 
  theme( 
    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=15) 
  ) + 
  ggtitle("Situació ideològica segons les formes de participació") + 
  xlab("Formes de participació") + ylab("Eix Esquerra-Dreta") 
 
#histogram 
ggplot(MD2, aes(x=`Eix_Esquerra-Dreta`, fill=factor(FParticipació, labels=c("Cap", "Informal", "Semi-Formal", 
"Formal")))) + 
  geom_histogram(binwidth=0.5,  color="#e9ecef", position = 'identity') + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(title="Situació ideològica en un eix esquerra-dreta  
       segons les formes de participació", x="Eix Esquerra-Dreta", y="Freqüència", fill="Formes de participació") 
 
#barplot pct 
ggplot(MD2, aes(x=`Eix_Esquerra-Dreta`, 
                fill=factor(FParticipació,  
                            labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Distribució de les formes de participació en l'eix esquerra-dreta",  
       x="Eix Esquerra-Dreta", y="Freqüència[%]", fill="Formes de participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
 
ggplot(MD2, aes(fill=factor(`Eix_Esquerra-Dreta`), 
                x=factor(FParticipació,  
                            labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Distribució de la situació ideològica en un eix esquerra-dreta en les formes de participació",  
       fill="Eix Esquerra-Dreta", y="Freqüència[%]", x="Formes de participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
 
##amb insti 
prop.table(table(Institut, FParticipació),2) 
 
##amb preocupacions  
#histogram 
ggplot(MD2, aes(x=Preocupació_Mitjana, fill=factor(FParticipació, labels=c("Cap", "Informal", "Semi-Formal", 
"Formal")))) + 
  geom_histogram(binwidth=0.5,  color="#e9ecef", position = 'identity') + 
  scale_fill_viridis(discrete=T) + 
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  theme_ipsum() + 
  labs(title="Formes de participació segons la mitjana de les preocupacions", x="Mitjana de les preocupacions", 
y="Freqüència", fill="Formes de participació") 
 
#boxplot 
ggplot(MD2, aes(x=factor(FParticipació, labels=c("Cap", "Informal", "Semi-Formal", "Formal")),  
                y=Preocupació_Mitjana, fill=as.character(FParticipació))) + 
  geom_boxplot() + 
  scale_fill_viridis(discrete = TRUE, alpha=0.85) + 
  geom_jitter(color="black", size=0.2, alpha=0.85) + 
  theme_ipsum() + 
  theme( 
    legend.position="none", 
    plot.title = element_text(size=15) 
  ) + 
  ggtitle("Preocupació mitjana segons les formes de participació") + 
  xlab("Formes de participació") + ylab("Preocupació mitjana") 
 
 
#### freqüència #### 
plotdata <- MD2 %>% 
  count(FreqNum) %>% 
  arrange(desc(FreqNum)) %>% 
  mutate(prop = round(n*100/sum(n), 1), 
         lab.ypos = cumsum(prop) - 0.5*prop) 
plotdata$label <- paste0(round(plotdata$prop), "%") 
ggplot(plotdata,  
       aes(x = factor(FreqNum, labels=c("Mai", "Gairebé mai", "De tant en tant", "Sovint", "Sempre")), 
           y = prop)) +  
  geom_bar(stat = "identity",  
           fill = viridis(5), alpha=0.85,  
           color = "black") + 
  geom_text(aes(label = label),  
            vjust = -0.25) + 
  theme_ipsum() + 
  labs(x = "",  
       y = "Freqüència [%]",  
       title  = "Freqüència de la participació política")+ 
  theme(plot.title = element_text(size=16)) 
 
##amb participació 
ggplot(MD2, aes(fill=factor(FreqNum, labels=c("Mai", "Gairebé mai", "De tant en tant", "Sovint", "Sempre")), 
                x=factor(FParticipació,  
                         labels=c("Cap", "Informal", "Semiformal", "Formal")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Freqüència de la participació en les diferents formes",  
       x="Formes de participació", y="Freqüència[%]", fill="Freqüència de participació") + 
  theme_ipsum()+ 
  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
prop.table(table(Sexe,FreqNum),1) 
prop.table(table(Lloc_Naixement,FreqNum),1) 
prop.table(table(Estudis_Tutors,FreqNum),1) 
 
##amb estudis 
ggplot(MD2, aes(fill=factor(FreqNum, labels=c("Mai", "Gairebé mai", "De tant en tant", "Sovint", "Sempre")), 
                x=factor(Estudis_Tutors,  
                         labels=c("Primària", "Secundària", "Batxillerat/ o anàlegs", "Estudis universitaris")))) +  
  geom_bar(position="fill", alpha=0.85) + 
  scale_fill_viridis(discrete = T) +  
  labs(title="Freqüència de a participació segons el nivell d'estudis dels tutors",  
       fill="Freqüència en la participació", y="Freqüència[%]", x="Nivell estudis tutors") + 
  theme_ipsum()+ 
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  theme(plot.title = element_text(size=15)) 
 
 
#### àmbit #### 
#amb sexe 
prop.table(table(Sexe,Feminista),1) #dones 58,5% homes 12,4% 
prop.table(table(Sexe,LGTB),1) #dones 39% homes 5% 
prop.table(table(Sexe,Habitatge),1)  
prop.table(table(Sexe,Laboral),1) 
prop.table(table(Sexe,Ecologista),1) #dones una mica més (28% i 11%) 
prop.table(table(Sexe,Independentista),1) #dones una mica més (29% i 20%, no molt signif) 
prop.table(table(Sexe,Juvenil),1) #juvenil molt poca dif 
prop.table(table(Sexe,Educatiu),1) #dones una mica més (36% i 26,8%) 
 
#amb Lloc_Naixement 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Feminista),1) #mes est ess (41,9% i 28,5%) 
prop.table(table(Lloc_Naixement,LGTB),1) #una mica mes est esp (27% i 17,9%) 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Habitatge),1) #similar 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Laboral),1) #similar 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Ecologista),1) #lleugerament mes est (22,3% i 10,7%) 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Independentista),1) #bastant mes est esp: 27,7% i 7,1% 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Juvenil),1) #juvenil prou dif 38,2% i 21,4% 
prop.table(table(Lloc_Naixement,Educatiu),1) #no super: 32,7 i 25% 
 
#amb estudis tutors 
table(Estudis_Tutors) 
prop.table(table(Estudis_Tutors,Feminista),1) #poca dif. destaca q en rpimaria 60% mentre la resta ronda 40%. pero 
son 5  
prop.table(table(Estudis_Tutors,LGTB),1)  
prop.table(table(Estudis_Tutors,Habitatge),1)  
prop.table(table(Estudis_Tutors,Laboral),1) 
prop.table(table(Estudis_Tutors,Ecologista),1)  
prop.table(table(Estudis_Tutors,Independentista),1)  
prop.table(table(Estudis_Tutors,Juvenil),1)  
prop.table(table(Estudis_Tutors,Educatiu),1)  
 
#titularitat 
table(Titularitat) 
prop.table(table(Titularitat,Feminista),1) #poca dif. destaca q en rpimaria 60% mentre la resta ronda 40%. pero son 5  
prop.table(table(Titularitat,LGTB),1)  
prop.table(table(Titularitat,Habitatge),1)  
prop.table(table(Titularitat,Laboral),1) 
prop.table(table(Titularitat,Ecologista),1)  
prop.table(table(Titularitat,Independentista),1)  
prop.table(table(Titularitat,Juvenil),1)  
prop.table(table(Titularitat,Educatiu),1) 


