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Cerca de patrons espai-temporals en l’ús
de l’extremisme a les xarxes socials
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Resum– Des de l’aparició de les xarxes socials, sempre hi ha hagut missatges d’amenaces, intimi-
dacions, violència. . . entre d’altres, però amb l’aparició de l’estat d’alarma del Covid el 15 de Març
de 2020, diferents organitzacions han fet córrer la veu de que la pandèmia estava servint d’excusa
per a la disseminació de missatges racistes i d’odi en contra de la població xinesa i posteriorment
en contra de persones racialitzades o migrades. Per conèixer una mica més aquest àmbit sobre
missatges discriminatoris i racistes a les xarxes i comprendre millor la seva finalitat tractarem de
saber quin és l’abast i l’impacte d’aquests missatges per a conèixer el problema i intentar construir
solucions i respostes coherents.

Paraules Clau– Covid, keyword, tuit, filtratge, geolocalització, racisme, xarxes socials.

Abstract– Since the advent of social media, there have always been messages of threats, inti-
midation, violence. . . among others, but with the appearance of the state of alarm of Covid on
March 15, 2020, different organizations have spread the word that the pandemic was serving as an
excuse for the spread of racist and hate messages against the Chinese population and subsequently
against racialized or migrant people. To learn a little more about this area of discriminatory and racist
messages in networks and to better understand their purpose, we will try to know the scope and
impact of these messages to know the problem and try to build consistent solutions and responses.

Keywords– Covid, keyword, tweet, filtering, geolocation, racism, social media.
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1 INTRODUCCIÓ

LES tecnologies avancen a un ritme espantós i
aquestes cada cop mouen un volum de dades més
elevat. Entre aquestes dades, més concretament a

l’aplicació de Twitter[1], es generen milions i milions de
posts d’informació cada dia, petits missatges que s’escriuen
de forma ràpida i senzilla fent conèixer el contingut a la
resta de la humanitat de forma instantània. Aquests mis-
satges s’anomenen tuits i es mostren al “mur” de l’usuari
reflexant la informació que aquest ha volgut compartir
amb altres persones, sent o no seguidors d’ell. Des de
l’aparició de les xarxes, sempre hi han hagut missatges
despectius amb la intenció de afectar a alguna altre per-
sona ja sigui de forma violenta, discriminatòria i intimidant.

L’observatori sense Tòpics [2] en fa un recull a un
treball sobre el racisme i la xenofòbia durant els temps
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de Covid on reflexa la discriminació de ciutadans per
part d’origen asiàtic, violència al Regne Unit, actituds
discriminatòries a França i restriccions a llocs públics en
Espanya. Aquest treball té la finalitat que faci de referencia
per a periodistes i comunicadors que s’aturin a reflexionar
sobre la importància i la intencionalitat dels missatges
que s’emeten. També recalquen que la ciutadania i les
organitzacions socials entenguin que en moments de crisis
i pandèmies com aquests viscuts son utilitzats per a pro-
moure actituds discriminatòries i racistes per determinats
grups i partits polı́tics, de forma que això serveixi com
a eina d’anàlisis i conclusions per a intentar combatre el
creixement del racisme i xenofòbia.

Twitter en aquests últims anys s’ha convertit en una
xarxa social amb molta rellevància, reflexant pràcticament
la societat en la que vivim i fent que la gran font d’informa-
ció que posseeix es faci arribar a la resta del mon de forma
immediata.

L’objectiu principal del treball juntament amb la Fun-
dació Autònoma Solidària (FAS) i l’Institut Internacional
per a l’Acció No violenta (NOVACT) és el de poder
generar un tuit sobre temes virals o amb més tendència,
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veure de forma geolocalitzada on i com es desenvolupen
aquests tuits amb el transcurs del temps i poder analitzar i
treure’n conclusions per a veure si la afluència de missatges
d’aquests tipus era menor, igual o superior al haver tingut
el pas de la pandèmia com a tòpic per a la disseminació del
racisme i l’odi envers les races i/o persones. La finalitat és
poder veure de què es parla més al paı́s (tema en tendència)
i també quina influència esta guanyant o perdent els mis-
satges extremistes o criminals un any a posteriori del Covid.

Per dur a terme aquest treball, s’ha realitzat una planificació
i una selecció de criteris per a assolir i desenvolupar les
tècniques que a posteriori havien de ser aplicables per
a poder trobar solucions i proposar resultats coherents
amb els que s’esperaven donar des de un primer moment.
L’estructura que hem especificat és la següent:

- Recollida de llibreries que necessàries per a desen-
volupar la base del projecte (4 dies).
- Anàlisis de com fer ús de la API de Twitter per a poder
accedir als tuits dels usuaris i també sobre com establir
connexió amb la nostre compte de Twitter (ja que requereix
d’un registre previ) (8 dies).
- Desenvolupament de l’aplicació per a poder extreure tuits
de la API, inicialment sense cap tipus de filtratge. Ens
servirà per a veure que la nostre metodologia funciona, que
la connexió és correcte i ens permet accedir a tuits de la
xarxa (3 setmanes).
- Millora de l’aplicació afegint una funció de filtratge que
ens permet obtenir tuits amb la keyword desitjada en un
termini de temps establert per nosaltres (filtratge entre
dues dates per a reduir l’espai de solucions en el temps) (3
setmanes aprox).
- Anàlisis i aplicació de les tècniques que ens permeten
analitzar la localització dels usuaris que han participat al
tuit i saber-ne la seva ubicació (2 setmanes).
- Garantir que els resultats obtinguts en cada pas ens
permeten obtenir informació útil per a extreure conclusions
i veure’n si es pot modificar o optimitzar algun pas de la
planificació per a poder aconseguir millors solucions i de
més precises (2 setmanes).

2 ESTAT DE L’ART

La detecció de missatges d’odi a les xarxes socials, a part
del possible delicte que es pugui estar complint o implicant,
es una manifestació de violència i de tracte no respectuós
amb altres persones.

Aquest missatges, en el nostre cas tuits, no solament
afecten al destinatari sinó que també a altres persones
que ho llegeixen. Amb el naixement de la pandèmia del
COVID19 aquests tipus de missatges s’han desorbitat
d’una manera desmesurada incrementant la quantitat de
discursos o tuits ofensius a la xarxa.

Ja existien missatges d’aquest tipus abans de la pandèmia
però el virus ha fet que tot això incrementi fent que a la
unió europea i a Espanya es prenguin mesures de prevenció
per aturar aquests tipus de contingut a xarxes socials
com Facebook, YouTube, Twitter o Instagram eliminant

publicacions que alimenten l’odi o fomenten aquests tipus
de missatgeria.

Fig. 1: Contingut eliminat a Facebook abril-juny 2020

Diferents entitats com Infocop[3] i Alreco[4] recolzen
campanyes com ara “No more haters” per a lluitar en contra
del discurs d’odi a les xarxes. Ja que diferents investiga-
cions indiquen que aquest comportament és més propens
al joves al ser una població més vulnerable i també són
qui fa un major ús d’internet i xarxes socials. Actualment
existeixen molts datasets que permeten l’entrenament de
sistemes capaços de detectar missatges d’odi.

Fig. 2: Datasets sobre discursos d’odi

Com es pot veure a la imatge anterior (figura 2),
pràcticament tots els datasets són anglesos i l’últim
que s’indica, espanyol. Partint de la imatge anterior podem
extreure que segons com estiguin escrits els missatges
tindrem més èxit a la cerca o no. Una bona pràctica és
cercar per les keywords odi covid i covid hate, els resultats
seran més elevats i podrem abastar més informació tot i no
contemplar només missatges castellanoparlants.

Pel que referencia al dataset Waseem and Hovy[5] es
va realitzar un estudi[] on treballa amb múltiples fonts de
lèxic per a la recopilació de paraules clau d’odi on s’utilitza
a posterior crowdsourcing per a classificar les mostres
en categories diferents: aquells missatges que contenen
discurs d’odi, un altre per a només llenguatge ofensiu i una
tercera per aquells que no contenen cap.

S’entrena un classificador de classe múltiple per a fer
distincions sobre aquestes etiquetes i es fa un anàlisis deta-
llat de prediccions que ens dirà en quin grau de confiabilitat
podrem fer distincions sobre si el missatge mostra discurs,
llenguatge o simplement el missatge no conté aquests
trets. A Twitter tot i que son molt difı́cils de classificar,
els tuits racistes i homòfobs tenen més probabilitat de ser
classificats com a discurs d’odi mentre que els sexistes es
classifiquen com ofensius.
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Un altre estudi que es va realitzar per al segon data-
set (Stormfront[6]) va basar-se en la divisió de train/test
amb una selecció aleatòria d’un 10%. Avaluant el rendi-
ment es va aconseguir una precisió d’un 80% en la detecció
de discursos d’odi.

Per últim sobre Hateval[7] es va elaborar un treball
on dividien les mètriques d’avaluació en dues seccions:
partit parcial i partit exacte. La primera consistia en
avaluar l’odi i agressions de maneres independents entre si
mitjançant les mètriques de l’accuracy, precision, recall i
F1-score.

Per altre banda, la coincidència exacta considera les
classes predites juntes, calculant la proporció de coin-
cidència exacta.

3 METODOLOGIA

Per a dur a terme els objectius que s’han especificat
anteriorment, hem establert una metodologia que per-
met recopilar i enfocar informació rellevant sobre tuits
mitjançant la API oficial de Twitter. Amb una col·lecció
de 33 keywords combinades amb conceptes com Covid o
Coronavirus hem recol·lectat una mitja de 50k tuits per
a posteriorment analitzar-los. Per a cada keyword s’han
extret estadı́stiques detallades com per exemple el número
de tuits, usuaris i l’impacte, on aquest últim es calcula
tenint en compte el número d’usuaris que han tuitejat sobre
la keyword.

Per a l’anàlisis i selecció vam fer diferents cerques
d’interès per a conèixer una mica més el funcionament de
Twitter.

Vam fer cerques sobre com classificar informació i
gestionar-la en l’àmbit i, un altre factor a destacar va ser
que no tots els tuits poder ser geolocalitzats ja que no es un
prerequisit alhora de crear un compte, això ho vam a ver
de tenir en compte quan vam voler saber en quines zones
ha evolucionat més o menys el post tenint present que
potser hi ha gent que ha participat que no té la localització
configurada o, simplement, ha inventat una per a no donar
la seva ubicació real.

Un cop hem fet la recopilació, els ordenarem selecci-
onant els usuaris amb més tuits (tant per likes com per
publicacions) i a posteriori farem un filtratge per a descartar
possibles bots.

Donat un cert tuit, s’analitzaran els perfils d’aquest
tenint en compte que un usuari amb molts tuits i pocs
retuits/likes es probable que es tracti d’un bot.

La funció de filtratge implementada consta principal-
ment de dos paràmetres inicials com són: dues dates
que indiquen la franja de temps que transcorre des de la
publicació del tweet (o després) i una segona data, la data
final de cerca (tots els tweets que es troben entre aquestes
dates indicades s’emmagatzemen), i un segon paràmetre
que és la keyword. Per acurar més, podem introduir varies

keywords alhora d’aquesta manera el filtratge sobre el que
vulguem buscar obtindrà informació més concreta.

En quant a millora, es realitzarà la geolocalització del
tuit. Per a geolocalitzar el tuit publicat és possible extreure
directament de Twitter sobre la keyword tractada. És
complicat trobar la ubicació ja que l’usuari la introdueix
a mà en el moment de crear el perfil de la xarxa social i,
per tant, podria introduir una ubicació falsa o simplement
qualsevol text per a emplenar el camp d’ubicació. A més,
es una caracterı́stica que de forma predeterminada ve
desactivada.

L’usuari haurà de tenir activada la visió de ubicació
abans de tuitejar per a que Twitter pugui obtenir-la, similar
a com tracta la informació el GPS, i que una vegada es
realitzi el tuit aparegui la etiqueta amb la ubicació actual
on s’ha fet el post.

De tot el procés extraurem els tuits amb més likes i
més retuits sobre la keyword en qüestió, comprovant que
l’usuari no es tracta d’un bot i, si és possible, amb la
ubicació del perfil o perfils d’usuaris que participin en la
seva evolució.

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’han fet ús
d’un conjunt d’eines que han facilitat molt alguns moments
de treball i han millorat els resultats finals d’aquests.

- Wandb[9]: Sistema d’emmagatzematge de dades on
guarda els resultats generats per totes les dades i poden ex-
treure conclusions sobre les mateixes. Es va escollir aquest
sistema d’emmagatzematge de dades (Weights and Biases)
ja que el projecte ha sigut desenvolupat en el llenguatge
de programació de Python i la integració era molt senzilla
a part de les funcionalitats que ens ofereix com ho són la
organització, anàlisis, comparació i visualització de dades i
òbviament l’emmagatzematge, el nostre interès principal.

- Tweepy[10]: Llibreria que permet connectar la API
de Twitter amb python (llenguatge de programació dels
nostres scripts). Per a poder realitzar el vincle entre la API
y python cal disposar prèviament d’un compte de Twitter,
en aquest cas, i fer una sol·licitud de desenvolupadors per a
poder disposar dels permisos per a poder fer-ne ús.

- Twitter Audit[11]: Eina externa a Twitter que per-
met fer una selecció de tots els tuits i seguidors que té un
compte dient si son o no bots. Aquesta aplicació va ser
una de les més rellevants que vam trobar en el moment en
el que vam voler eliminar usuaris massius o bots dels fils
de Twitter per a saber realment quin percentatge de gent
estava sent partı́cip del tuit. Una contra que proposa aquest
programari es que exigeix alguns permisos que has d’oferir
amb el teu compte. Segons com es miri, és poc ètic per una
banda però estalvia feina per un altre.

- Matplotlib: Es una llibreria de Python especialitza-
da en la generació de gràfics o diagrames a partir de dades
recollides en llistes o arrays. Ha sigut imprescindible
alhora de crear els diagrames que representen la localit-
zació de l’usuari que ha participat en el fil de Twitter. Té
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uns bons resultats i una qualitat 2d bastant decent. Tot
i que també utilitzem pandas i aquesta llibreria també
inclou funcions per a representacions gràfiques, hem
optat per matplotlib ja que està especialitzada en dibuix de
gràfics i no ho fa de manera alternativa com si ho fa pandas.

Fig. 3: Diagrama d’obtenció de les dades

En el diagrama anterior es pot veure amb detall el
procediment que es segueix per tal d’obtenir la informació.
L’usuari ja compte amb la API proporcionada per Twitter,
és llavors quan es verifica que això es compleix per a
finalment obtenir permisos per accedir a la informació
de l’aplicació. Un cop hem tingut èxit, el vincle entre
l’API i Python recupera els Tweets on, finalment amb
l’execució dels scripts vessaran les dades a wandb i al nos-
tre repositori local fent un emmagatzematge a tots dos llocs.

Per al que refereix al sistema de filtratge, necessita-
rem escollir una o varies keywords sobre la qual farem la
cerca i també una franja de dades per a situar l’abast del
tuits. Prèviament fa falta disposar d’un compte i de la API
de Twitter per a poder tenir accés a tots els tuits i poder fer
el tractament de les dades.

Les keywords utilitzades van ser escollides per origen
del virus (Xina) i per zones geogràfiques més properes
al lloc de residència (Catalunya, Barcelona). Es van fer
diferents cerques que feien referència a lo esmentat i a
partir d’aquı́ vam anar profunditzant més en altres cerques
més concretes. Amics i familiars van fer recomanacions
sobre què cercarien ells a Twitter per a conèixer millor
la situacions sobre la pandèmia i immigrants que, per la
situació actual a la societat, podien tenir més conflictes a
les xarxes.

TAULA 1: KEYWORDS UTILITZADES PER ALS FILTRAT-
GES

Keywords
Chinos covid

Covid Catalunya
Covid restriccions

Covid rebrote
Pedro Sánchez covid

Covid vacuna
Covid nacion
Muertes covid
Estado alarma

4 RESULTATS

Un cop finalitzat el procés de filtratge per keywords i dates
s’obtenen un conjunt de resultats que queden classificats en
diferents fitxers:

- Top Tweets on es mostren únicament els tweets que
tenen més repercussió ja sigui pel seu impacte o pel
número de likes o respostes.

- Tweets emmagatzema totes les cerques que contin-
guin les keywords senyalades al filtratge.

- Imatge.png on es guarda el diagrama que es genera
gràcies a la variable location. La variable es pot tractar
com a plena o buida, en cas de plena s’agafa el contingut i
s’afegeix per a la creació del diagrama i, en cas de buida,
no en fa res i simplement la rebutja. Això es repeteix per a
cada tuit.

Per tal de fer visibles aquests resultats hem optat per
wandb que, amb la senzilla connexió amb Python les dades
queden guardades tan de forma local com a wandb perme-
tent mostrar diferents taules amb els resultats obtinguts i
un diagrama que recull la localització de tots els usuaris
partı́cips (i amb la ubicació indicada al compte de Twitter)
que han fet publicacions sobre el tema.

La següent taula mostra els resultats de diferents cer-
ques entre dues dates on es va fer filtratge amb diferents
keywords i posteriorment un parell d’imatges (figura 4 i 5)
dels diagrames generats a partir dels usuaris que postejaven
segons la seva localització, en concret per a les keywords
’muertes covid’ i covid restriccions respectivament.

TAULA 2: RESULTATS DE LES CERQUES AMB DIFE-
RENTS KEYWORDS

Keyword NºTweets Users verificats(%) Impacte
Chinos covid 588 1.03 13.95

Covid Catalunya 96 14.49 39.96
Covid restriccions 1585 28.12 590.46

Covid rebrote 747 28.89 359.29
Pedro Sánchez covid 63 3.333 2.99

Covid vacuna 5301 25.61 325.63
Covid nacion 22607 40.23 331.74
Muertes covid 2911 27.78 758.03
Estado alarma 9827 29.73 233.41

A la taula es poden observar diferents valors respecte a la
keyword utilitzada i la interacció dels usuaris amb el tuit
publicat. Totes les dates de filtratge es van fer a mesura,
sortien per les notı́cies nova informació sobre la pandèmia,
tenint en compte uns quants dies a posteriori del comunicat
perquè l’impacte reflectit a les cerques fos el més real
possible.
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Fig. 4: Diagrama de localització keyword muertes covid

Fig. 5: Diagrama de localització keyword covid restriccions
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La quantitat total de tuits recollits es mostra en un
percentatge de participació per localització, és a dir, mostra
el percentatge de llocs on s’ha desenvolupat el tuit en
diferents mesures.

Alhora, queda emmagatzemat també de forma local:
en un fitxer Excel queden registrats tots els tuits (twe-
ets.csv), en un altre Excel (top tweets.csv) els tuits amb
més repercussió ja sigui per participació o per retuits i
finalment una imatge generada amb les dades recollides
que formen el diagrama de localització.

A la següent imatge (figura 6) veiem una altra taula
de dades extreta de wandb on aquesta vegada es mostra el
contingut de l’Excel top tweets.csv on els tuits son ordenats
i mostrats per la informació que contenen (contingut del
tuit), likes, respostes d’altres usuaris i retweets. Són els
tuits més rellevants del moment per la repercussió que
tenen en quant a respostes, likes i retweets.

Amb les opcions que ens ofereix wandb podem veure
de forma gràfica (figura 7) l’evolució que han tingut els
tweets. Els moments on han sigut més rellevants o altres
moments on han perdut protagonisme. I també, podem
veure la interacció dels usuaris en un tuit en concret durant
un perı́ode de temps, en aquest cas (figura 8) un dia.

Els resultats de forma local es generen quan s’executa
l’script. Es crea una carpeta a on el contingut comporta
els dos fitxer excels comentats anteriorment (tweets.csv i
top tweets.csv) en conjunt amb el diagrama de localització.
De la mateixa manera wandb crea subseccions per a
distingir els diferents tipus de filtratge que s’han fet.

Fig. 6: Exemple tuits en tendència keyword covid nación

Fig. 7: Gràfica de l’evolució keyword muertes covid

Fig. 8: Gràfica d’interacció keyword muertes covid
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5 CONCLUSIONS

El projecte ha requerit d’una investigació sobre discursos
d’odi a les xarxes, casos que es repeteixen diàriament en
diversos àmbits i que passen molts cops desapercebuts.

Els objectius d’aquest projecte tan en el tema de fil-
tratge com de selecció amb l’ús de diferents tècniques i de
geolocalització han sigut molt positius tot i que existeixen
millores que es poden implementar més endavant, com per
exemple:

- Arribar directament al post inicial del tuit, l’usuari
zero, sense la necessitat de fer a mà un filtre per dades
a l’Excel resultant de l’script per a veure les diferents
interaccions. Amb aquesta millora podrı́em identificar
ràpidament qui ha estat l’autor i cercar el seu perfil per a
veure l’historial que té, si son poques o moltes les vegades
que interactua de forma perversa i treure’n conclusions més
concretes i potser més útils per a prendre mesures segons
les convinences.

- Detecció de bots independent d’aplicacions externes
i que formi part del propi codi del projecte. Si imple-
mentéssim aquesta segona proposta estalviarı́em l’ús de
TwitterAudit i alhora el haver de donar permisos a terceres
aplicacions per a poder eliminar possibles bots o falses
comptes que interactuen de forma automàtica amb els posts
trencant les mètriques obtenint aixı́ unes solucions més
precises i una informació més propera a la real.

- Trobar alguna forma de poder saber la localització
d’un o diversos usuaris de forma directe amb els scripts
sense la necessitat de fer un filtratge inicial, anar a l’Excel
per a veure el nom d’usuari del qual ens interessi saber-ne
la ubicació i enganxar-lo a la pàgina oficial de Twitter.
Estalviarı́em moltı́ssim temps per a la cerca de tots els
usuaris dels que ens interessi conèixer la ubicació.

En quant a la planificació del projecte ha estat molt
encertada, s’han realitzat totes les entregues al temps
i s’han realitzat totes les propostes inicials que es van
esmentar en la primera reunió.
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