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Presentació 
 

Ja fa temps que es parla de la sensació de frustració i desinterès que una part 

substancial de les poblacions occidentals mostra cap al sistema polític que els envolta. 

Tanmateix, aquest procés de desafecció política no implica que els ciutadans i 

ciutadanes no creguin en el sistema democràtic, basat en la votació periòdica d’uns 

líders polítics que actuen com a representants de la població, sinó que no els agrada el 

funcionament de les seves institucions i/o dels actors polítics que hi estan implicats en 

aquesta esfera. Les dades i posteriors anàlisis sobre el grau de participació electoral a 

les eleccions europees del 7 de juny del 2009, amb un nivell participació sensiblement 

inferior al 50%, han tornat a reflectir la distància que existeix entre els ciutadans i 

l’arena política, distància que provoca baixos nivells de participació. 

 

En aquest sentit, el progressiu allunyament que s’està produint entre una gran part de 

la ciutadania i l’esfera política es pot tractar d’explicar des de dues visions diferents 

però, a la vegada, complementàries: per una banda, per unes mancances del mateix 

sistema polític que no aconsegueix trobar un sistema de funcionament de les seves 

institucions que sigui transparent i obert a la ciutadania. En aquesta dinàmica de 

funcionament, de vegades, la lluita per mantenir-se en el poder polític condueix els 

actors polítics a lluites, debats i polèmiques que es basen més en els càlculs 

partidistes i interessats, realitzats per mantenir-se en el poder, que en l’esforç per 

treballar pel bé comú. Per l’altra banda, part de les raons d’aquesta desafecció també 

es poden explicar des de la mateixa ciutadania. En els darrers anys, mentre l’alt nivell 

de creixement i benestar econòmic havien creat la il·lusió de que s’estava en un 

sistema econòmic sòlid basat en el creixement il·limitat i continuat, el qual ens conduïa 

a nivells més alts de prosperitat econòmica, les expectatives de la població han anat 

creixent substancialment. Aquest fet, juntament amb el poc contacte que la majoria de 

la ciutadania té amb l’esfera política i institucional, provoca un desconeixement 

generalitzat de les mateixes limitacions de recursos1 a les que també estan sotmeses 

les institucions polítiques representatives, eixamplant, per tant, el gap entre les 

expectatives ciutadanes i les polítiques públiques. 

 

Tenint presents els problemes abans esmentats, la present recerca té com a finalitat 

principal oferir una visió sobre l’estat de l’associacionisme a Catalunya així com dels 

                                                 
1.- Limitacions que poden ser, per exemple, tant pressupostàries com tècniques. 
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factors que faciliten aquest tipus de participació col·lectiva dels ciutadans i de les 

posteriors externalitats que la participació en les associacions de la xarxa associativa 

té sobre els mateixos ciutadans. La idea principal és que l’associacionisme és una de 

les eines de les quals es disposen per combatre la creixent desafecció política, 

 

Aquest estudi s’ha estructurat al voltant de quatre grans capítols. El primer capítol 

tracta d’explicar les raons principals que justifiquen aquest tema de recerca. Com 

s’argumentarà a les següents pàgines la distribució del fenomen de l’associacionisme 

en el conjunt de la població d’una determinada societat, la creació de capital social que 

comporta la participació en les associacions i les externalitats que sobre els ciutadans 

que hi estan implicats així com els efectes sobre el mateix sistema democràtic són 

temes d’importància capital que justifiquen l’interès i els esforços dedicats a aquesta 

recerca.  

 

Tot seguit el segon capítol fa referència a la situació de l’associacionisme i de la xarxa 

associativa a Catalunya (és a dir, del conjunt d’associacions i organitzacions que estan 

presents a la societat catalana) i té un caràcter eminentment descriptiu. En aquest 

apartat, s’ha considerat oportú introduir dades referents d’Espanya i d’altres països del 

nostre entorn europeu amb la finalitat de conèixer i comparar la realitat d’aquest 

fenomen a Catalunya amb el context més immediat. 

 

El tercer capítol tracta, des d’una vessant explicativa, de conèixer les raons del 

desenvolupament de la xarxa associativa i de la tendència associativa dels ciutadans 

de Catalunya. En aquest capítol, s’estudiaran un conjunt de factors explicatius de 

diferent tipus que ens serviran per conèixer i explicar el desenvolupament de la xarxa 

associativa a Catalunya així com els factors individuals que incideixen en el grau 

d’associacionisme dels ciutadans catalans. En aquest sentit i amb la finalitat de tenir 

una millor capacitat explicativa s’ha combinat, en aquest capítol, dos grans factors 

explicatius. Per una banda, s’han estudiat els elements del context que poden tenir 

algun impacte en el fenomen de l’estructuració, composició i evolució de la xarxa 

associativa mentre, per altra banda, s’han realitzat anàlisis de diferents elements 

explicatius de l’associacionisme a nivell individual per conèixer els factors que 

incentiven o desincentiven als ciutadans catalans a estar relacionats amb les 

organitzacions de la nostra societat. Aquest anàlisi es realitza, en part en els factors 

contextuals, des d’una vessant comparada amb l’Estat espanyol. 
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Finalment, en el quart capítol posa en relació els ciutadans, les associacions i les 

conseqüències/externalitats que aquestes poden tenir sobre el sistema polític, els 

mateixos ciutadans i, per extensió, el conjunt de la societat. Més concretament, la 

finalitat d’aquest darrer capítol es estudiar la possible capacitat transformadora que les 

associacions poden realitzar sobre els seus membres. Indagarem la creació 

d’aquestes externalitats positives en determinats aspectes de la cultura política dels 

ciutadans catalans així com també s’estudia el seu impacte amb determinades formes 

de participació política. La següent figura mostra l’esquema bàsic del contingut 

d’aquesta recerca.   

 

Figura 1.1.- Esquema de la recerca. 

 

 
    

   

 

 

Associacionisme 

i xarxa 

associativa 

 

 

   

 

 

 

  

 

Factors 

explicatius 

 

 

Conseqüències 

i efectes 

 

 

 

 

 

 

 

Capítol  2

Capítol 4 Capítol 3 



 4



 5

Capítol 1.- Plantejament de la recerca: introducció al fenomen 
de l’associacionisme 

 

Aquest primer capítol de la tesi doctoral ofereix una visió del fenomen de 

l’associacionisme, s’assenyalen les diferents línies de recerca de la ciència política que 

estan relacionades amb aquest fenomen i s’explica la estructura bàsica així com les 

dades i les temàtiques claus que es treballa en aquesta recerca. 

 

Les raons que expliquen l’interès per aquesta temàtica es vertebren sobre la gran 

atenció que ha rebut aquest fenomen en els darrers anys a la ciència política, com 

s’explicarà tot seguit. De forma paradoxal mentre una part important de la ciència 

política posa l’èmfasi en el creixent procés d’allunyament, desinterès i de desafecció 

que els ciutadans de la majoria dels països occidentals manifesten cap a la política, un 

altre segment considera que aquest procés està relacionat amb la transformació 

cultural de gran part de la ciutadania que té una visió de la política més amplia que el 

tipus de política institucional centrada, per tant, en les institucions de representació i 

els partits polítics. Des d’aquest punt de vista, l’atenció es centra, en general, en la 

capacitat de la societat civil i, en particular, en la xarxa d’associacions voluntàries ja 

que és la part organitzada de la societat civil i la que sovint vertebra les diferents 

expressions de la ciutadania. 

 

L’estructura interna d’aquest capítol gira al voltant de quatre grans punts. El primer 

d’aquest relaciona el fenomen que vertebra aquesta recerca, l’associacionisme, amb 

àmbits d’estudis i de recerca actuals en la ciència política. La enorme atenció que està 

rebent la xarxa associativa per un sector de l’acadèmia així com la connexió entre el 

fenomen de l’associacionisme i el sistema democràtic aporten un plus d’interès a la 

recerca i dades en les quals s’ha treballat.  

 

El segon punt que estructura aquest capítol fa referència a la justificació del cas que 

estem estudiant. En aquest sentit, la importància d’aquest estudi també es troba 

recolzada per la literatura existent al voltant de la societat civil catalana i la clàssica 

visió existent que esmenta un alt més grau de desenvolupament i consolidació 

d’aquest en comparació amb la espanyola (Giner 1998: 37). 

 

El tercer punt d’aquest capítol explica amb detall les preguntes centrals i temàtiques 

que s’aborden en aquest recerca i, finalment, la quarta part explica les diverses fonts 
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des de les quals s’ha recopilat les dades empíriques que posteriorment s’utilitzen al 

llarg de la recerca així com els aspectes metodològics. 

 

1.1 La importància de l’associacionisme 
L’esser humà, com animal social que és, està acostumat a  mantenir una continua 

interrelació amb un conjunt més o menys extens de persones i a conviure amb molta 

altra gent. Aquesta característica dels essers humans, juntament amb la coincidència 

d’interessos (els quals poden ser personals o de qualsevol altre tipus) amb els altres 

membres de la societat, afavoreix la sociabilitat i aporta incentius pel treball conjunt en 

la cerca d’un bé o finalitat compartida. Aquesta col·laboració es pot donar de dues 

formes; una primera i que s’allunya de l’interès específic d’aquesta recerca fa 

referència a la col·laboració puntual o informal que es pot donar en algun moment 

concret entre dues o més persones cercant o orientada cap a una finalitat concreta. 

Una segona forma de col·laboració és aquella que es dóna dintre d’una organització, 

la qual es caracteritza per presentar una estabilitat en la seva activitat i, per tant, per 

no tenir un horitzó temporal constrenyit per fets o circumstàncies de caire puntual. Altra 

característica de la col·laboració associativa és el fet de compartir uns interessos 

col·lectius amb el conjunt dels seus membres així com l’establiment i confecció d’una 

sèrie d’òrgans interns que treballen per assegurar el correcte funcionament de la 

organització i la seva capacitat de supervivència. La base d’aquestes diferències és el 

caràcter permanent o estable d’aquesta col·laboració entre membres de la societat al 

si d’aquestes entitats (a partir d’ara associacions). Aquesta estabilitat temporal acaba 

configurant una xarxa d’associacions que tenen incidència en la vida social, política i 

econòmica de la seva societat.  

 

En els darrers temps, la barreja dels nombrosos canvis que s’han produït a la immensa 

majoria de les societats com, per exemple, l’augment generalitzat del nivell de vida, 

l’assoliment pràcticament universal de les necessitats bàsiques per viure, la gran 

expansió del sistema educatiu a tots els nivells i per la majoria dels grups socials, així 

com altres canvis més recents com la intensificació i acceleració del fenomen de la 

globalització, el ràpid desenvolupament de les noves tecnologies de la comunicació i 

informació i, de forma especial, el sorgiment de noves temàtiques polítiques (com, per 

exemple, les noves necessitats i problemàtiques que es situen al rerefons dels 

processos migratoris tant a les societats de partida com a les d’arribada) han provocat 

l’aparició d’unes societats prou diferents i complexes. Aquests canvis socials, culturals, 
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econòmics i tecnològics han introduït nous inputs en el sistema polític, el qual té una 

dificultat creixent per poder-ne fer front.2  

 

Aquesta major complexitat social requereix canvis a l’àmbit polític amb la finalitat de 

poder-la tractar de forma més eficient i comportaria la modificació de les estructures 

actuals per incorporar de forma progressiva una ciutadania més activa a l’esquema del 

sistema polític amb una interacció més cooperativa entre aquesta i les diferents 

institucions representatives. Aquests canvis anirien adreçats a modificar la forma 

d’entendre la democràcia i suposaria la transformació des d’una democràcia 

representativa on la participació ciutadana es redueix a escollir entre determinades 

elits polítiques cada cert temps, a una democràcia participativa o forta (Barber, 1984) 

seguint la visió republicana defensada per autors com Skinner i Pettit. Aquest canvi 

d’una democràcia representativa clàssica a una democràcia participativa no implica, 

per una banda, en cap cas eliminar taxativament els elements i institucions 

representatives mentre que, per l’altra, l’ideal de la participació quotidiana dels 

ciutadans a la política, com un reflex subconscient de l’ideal de l’àgora de la ciutat 

d’Atenes, tampoc seria la solució ja que els interessos de la pràctica totalitat dels 

ciutadans no giren, precisament, al voltant de la seva participació i dedicació intensiva 

a l’esfera política. El canvi aniria encaminat a afegir elements i instruments de 

participació ciutadania a la democràcia representativa, amb la finalitat de 

complementar aquest sistema polític, en la qual l’establiment de canals directes i 

estables de participació fossin utilitzats pels ciutadans, a títol individual o col·lectiu, per 

incidir en la política (Subirats 2008: 214). En aquest sentit, aquelles societats que 

disposin d’una xarxa associativa més amplia, diversa i plural estarien en millor 

condicions per utilitzar aquests mecanismes ja que la participació col·lectiva, 

mitjançant les associacions, pot reduir les barreres participatives que acostumen a 

suposar les desigualtats socials i de situació personal com a condicionants de la 

participació dels individus. El teixit associatiu actuaria, per tant, com un dels canals 

d’expressió, actuació i representació de la ciutadania. 

 

És a dir, la nova realitat i complexitat social requereix d’una major articulació entre 

l’àmbit polític i l’àmbit ciutadà, és a dir, entre l’estat i les seves administracions i els 

ciutadans i les organitzacions socials existents. Aquesta articulació reforçada es 

necessària per tractar d’aconseguir una millor gestió de les noves problemàtiques 

                                                 
2.- L’esquema del sistema polític pot ser consultat a Easton (1979) i a Vallès (2007: 49). 
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socials i ajudar a construir, mitjançant la participació dels mateixos ciutadans, la nova i 

complexa societat que s’està configurant a principis del segle XXI. 

 

En els darrers anys a l’àmbit acadèmic (i institucional) s’ha multiplicat de forma 

exponencial l’interès per les associacions voluntàries i el teixit associatiu que es crea a 

les societats. Aquest creixent interès s’ha fonamentat en el gran impacte que la 

recerca sobre el capital social a Itàlia que realitzà Robert D. Putnam (1993). Segons 

aquest autor, i com es comentarà tot seguit, el capital social produeix uns efectes 

positius en el conjunt de la societat afavorint el creixement econòmic i la millora del 

rendiment institucional. Per altra banda, cal destacar una altra línia de recerca que es 

basa en l’estudi de les funcions democràtiques de les associacions basant-se en els 

efectes creats per la participació en associacions de tipus voluntari sobre el mateixos 

ciutadans participants (Cohen i Rogers 1995, Newton 2001, Almond i Verba 1963, 

Warren 2001) així com per les externalitats que sobre el conjunt del sistema polític 

poden tenir les associacions (Warren 2001, Almond i Verba 1963, Kaufman 1999, 

Rosenstone i Hansen 1993, Cohen i Rogers 1995). Bàsicament, aquestes línies 

d’estudi acadèmic han contribuït de manera decisiva a que en els camps de la Ciència 

Política, la Sociologia i la Economia s’hagin creat i consolidat àmbits de recerca els 

quals posen l’èmfasi, amb més o menys intensitat, en la xarxa associativa. 

 

1.1.1 Teoria del Capital social 
Des de finals de la dècada dels vuitanta i de forma encara més accentuada des de 

principis de la dècada posterior, el concepte de capital social ha agafat una gran 

importància a nivell internacional. Diferents perspectives i àmbits d’estudi com la 

Ciència Política, la Sociologia i la Economia han centrat una part significativa dels seus 

interessos en aquest concepte. Sense cap mena de dubte i com a conseqüència de 

les repercussions creades per l’estudi de Robert D. Putnam (1993) sobre les regions 

italianes, el capital social s’ha situat en el centre de l’interès d’una part important de la 

comunitat acadèmica i de les mateixes institucions públiques. L’enorme rellevància 

assolida per la teoria del capital social s’explica per les demostrades externalitats 

positives sobre el conjunt de la societat detectades a les societats amb una 

configuració rica i estable de capital social. 

 

Tot i el gran augment en la quantitat de recerques realitzades al voltant del concepte 

del capital social cal esmentar la manca d’una definició clarament acceptada i utilitzada 

per tots els àmbits acadèmics (Halpern 2005: 1), confusió que també s’aprecia en les 
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diferents propostes de medició que sobre aquest concepte s’han realitzat (Putnam 

2000; Alesina i Ferrara 2000; Brooks 2005). 

 

Aquesta variabilitat en la definició del concepte del Capital Social s’explica per la 

història mateixa del concepte i per la lleugera diferència de conceptualització que 

realitzaren els diversos estudiosos. Tot i que Putnam ha estat el gran responsable de  

la enorme difusió d’aquest concepte, altres autors ja l’havien utilitzat amb anterioritat. A 

principis del segle XX, Hanifan (1916: 130) va ser el primer en utilitzar aquest concepte 

assenyalant la millora que es produïa en el sistema escolar com a conseqüència de la 

participació comunitària dels ciutadans3: 

 

“Aquelles substancies tangibles [que] conten en la vida diària de les persones: 

anomenada bona voluntat, ser bon company, simpatia i contacte social entre els 

individus i famílies que constitueixen una unitat social… si [un individu entra] en 

contacte amb el seu veí i amb la resta de veïns, hi haurà una acumulació de capital 

social, que immediatament satisfarà les seves necessitats socials i que pot produir 

un efecte social suficient per la millora de les condicions de vida del conjunt de la 

comunitat”. Woolcock i Narayan (2000: 228-229). Traducció pròpia. 

 

Després dels treballs de Hanifan, el concepte del capital social va desaparèixer 

pràcticament de l’agenda acadèmica internacional fins finals de la dècada dels 

vuitanta4. Els estudis de Coleman i Bordieu provocaren el ressorgiment de la utilització 

d’aquest concepte i els seus treballs començaren a marcar el naixement de la teoria 

de capital social, tot i que la difusió i popularització a pràcticament tots els àmbits 

acadèmics va lligat al treball de Putnam5. Aquesta popularització del terme ha 

                                                 
3.- Citat a Woolcock i Narayan 2000. 
4.- Segons Woolcock i Narayan (2000) el concepte de capital social sí que va estar utilitzat posteriorment 

(dècades dels cinquanta i seixanta) però les recerques realitzades en aquella època no citaven, en cap cas, 

les recerques prèvies i utilitzaven el terme de forma ambigua per expressar la idea de la importància dels 

lligams comunitaris. 
5.- Tanmateix a la dècada dels setanta ja havien alguns estudis que tornaven a utilitzar el concepte de 

capital social per criticar la visió atomitzada de l’individu que mostrava la teoria econòmica neoclàssica 

(Loury 1977: 176): “El context social en el que en el que es forma un individu condiciona de forma 

important la igualtat de competències que els individus poden aconseguir. Això implica que l’absoluta 

igualtat d’oportunitats, en el qual la possibilitat individual d’èxit únicament depèn de les seves capacitats 

innates, és un ideal irrealitzable ... l’origen social d’un individu exerceix una obvia i important incidència 

en el conjunt de recursos que estan relacionats amb el seu desenvolupament. Podria ser profitós utilitzar el 
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provocat la existència de diferents definicions, divergències que DeFilippis (2001) 

indica que han sorgit com a conseqüència per les diferents perspectives teòriques 

sobre les quals s’han basat els estudiosos del capital social alhora de treballar aquest 

concepte. Així mentre Bordieu i Coleman presenten una visió més estructural en la 

qual el capital social és un component/recurs d’una societat o grup, que sorgeix de les 

relacions socials però bastant independent de l’individu ja que el capital social no pot 

existir si no es produeixen interrelacions entre els individus d’una societat. Putnam 

defensa una definició una mica diferent del capital social, en la qual assenyala que el 

capital social és un recurs inherent que poden posseir o del que poden disposar els 

individus o grups. És a dir, defensa una perspectiva de caràcter més individualista. 

Aquesta visió més estructural de Bordieu (1985) i Coleman (1987, 1988, 1990), en la 

que es defensa que el capital social està format per una sèrie de recursos que es 

creen i mantenen mitjançant les relacions socials, es pot apreciar en aquesta síntesi 

dels plantejaments de Coleman: 

 

“El capital social es defineix per la seva funció. No és un element simple sinó un 

conjunt d’element, amb dos de comuns: tots estan formats d’alguns aspectes de la 

estructura social i faciliten algunes accions dels actors … dins de l’estructura. Com 

altres formes de capital, el capital social és productiu, possibilita la consecució de 

determinades finalitats que en la seva absència no seria possible. Com el capital 

físic i humà, el capital social no és completament fungible. Alguna forma 

determinada de capital social que és útil per facilitar determinades accions poden 

ser poc útils o fins i tot nocives per d’altres. A diferència d’altres formes de capital, 

el capital social es situa en l’estructura de les relacions entre els actors”. Coleman 

(1988: 98). Traducció pròpia 

 

“De forma similar a altres formes de capital, el capital social és productiu i facilita 

la consecució d’objectius que serien fora de l’abast en la seva absència … Per 

exemple, un grup constituït per membres que manifesten confiança, i que confien 

àmpliament els uns amb els altres, estaran en capacitat d’aconseguir molt més en 

comparació amb un grup en el que no hi ha tanta confiança”. Coleman (1990: 

302, 304). Traducció pròpia. 

 

                                                                                                                                               
concepte de “capital social” per a representar les conseqüències que la té la posició social per facilitar 

l’adquisició de les característiques bàsiques del capital humà”. Citat a DeFilippis (2001: 783). 

Traducció pròpia 
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Finalment amb la publicació de l’estudi de Robert D. Putnam (1993) sobre el capital 

social a les regions italianes s’arribà a la definició més utilitzada d’aquest concepte, tot 

i que com ja s’ha esmentat no ha estat acceptada unànimement per la comunitat 

acadèmica. En aquesta definició, Putnam ens indica que el capital fa referència a 

aquells aspectes de les societats, com les xarxes, les normes i la confiança que 

faciliten l’acció col·lectiva, mitjançant la existència d’expectatives de cooperació, dels 

individus pel benefici mutu i en la persecució de bens públics: 

 

“ Amb el capital social ens referim aquí a les formes d’organització social, com són 

la confiança, les regles i les xarxes que poden millorar l’eficàcia d’una societat fent 

més fàcils les accions coordinades ... el capital social facilita la cooperació 

espontània”. Putnam (1993 (versió 2000): 214). 

 

Com ens indica Putnam (1993) i Boix (2000) el capital social es refereix al sorgiment i 

existència d’unes actituds i expectatives de cooperació entre els membres d’una 

determinada societat que es fan visibles en les relacions de cadascun dels individus 

amb les seves xarxes. En altres paraules, podem dir que les xarxes de suport 

formades pels familiars, amics i coneguts a les que cadascú pot accedir, ja sigui per 

aconseguir una finalitat concreta o ajuda en algun moment de crisi/necessitat, 

realitzen una tasca molt important i influeixen positivament en el benestar individual. 

Tanmateix, aquest anàlisi pot aplicar-se en el nivell macro o comunitari per l’impacte 

de les xarxes socials en el benestar social conjunt. 

 

 En aquest punt, cal indicar el paral·lelisme existent entre la recerca de Putnam i el 

clàssic treball de De Tocqueville (2002)6. Autors com Kaufman (1999) no dubten en 

assenyalar la herència que el treball de l’autor francés ha deixat sobre la configuració 

del sistema polític americà en posteriors teories sobre el capital social7. Quan a 

principis del segle XIX Alexis De Tocqueville realitzà el seu viatge als Estats Units li 

va sobtar el gran entramat associatiu que hi havia en aquesta societat i la gran 

tendència dels seus ciutadans a formar-ne part i treballar de forma conjunta per 

assolir un determinats objectius: 
                                                 
6.- Únicament esmentar que aquesta obra es va publicar a la primera meitat del segle XIX (el 1835 el 

primer volum i cinc anys més tard el segon). 
7.- L’estudi de l’associacionisme ha estat una constant als Estats Units amb la realització de diferents 

recerques al voltant d’aquesta temàtica. Per exemple, a la dècada dels cinquanta, bastant abans del 

creixement exponencial de la seva importància com a conseqüència de la teoria del capital social, es pot 

consultar l’article de Scott (1957). 
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“ Els americans de totes les edats, de tota mena i condició sempre formen 

associacions. No són membres solament d’associacions comercials i industrials, 

sinó de milers d’associacions diferents: religioses, morals, serioses, fútils, d’abast 

general i d’abast petit, enormes i menudes ... així, el país més democràtic del món 

avui en dia és aquell en que els homes del nostre temps han dut a la màxima 

perfecció l’art de perseguir conjuntament els objectes de desitjos comuns, i que 

han utilitzat aquesta tècnica en el nombre més gran possible d’objectius”. De 

Tocqueville (2002: 139-140). 

 

D’aquesta forma, l’establiment i la consolidació d’una xarxa densa d’associacions 

voluntàries facilita l’articulació i agregació d’interessos per part dels ciutadans 

aconseguint un major impacte com a conseqüència de la cooperació en els grups. De 

Tocqueville també esmenta els efectes positius vers el mateix arrelament de la 

pràctica democràtica entre els ciutadans així com en la millora del control ciutadà 

sobre les mateixes institucions polítiques que es produeix com a resultat de 

l’existència i de la implicació ciutadana en la xarxa associativa. 

 

Quina relació hi ha entre el capital social i el teixit associatiu? En aquest punt és quan 

cal destacar el treball de Putnam i la seva capacitat per conjugar la teoria de la 

importància de les xarxes socials defensades per Hanifan, Coleman i Bordieu entre 

d’altres i la capacitat transformadora i de suport democràtic defensada per la visió 

sobre el teixit associatiu defensada per De Tocqueville. La teoria del capital social 

desenvolupada per Putnam (1993: 223-224) considera que les associacions 

voluntàries conformen la estructura bàsica de les xarxes de les quals disposen els 

individus servint com a nexe d’unió de la societat: 
 

“Les xarxes de compromís cívic, com són les associacions de veïns, les societats 

corals, les cooperatives, els grups esportius, els partits de masses i altres grups ... 

representen una intensa interacció horitzontal. Les xarxes de compromís cívic són 

una forma essencial de capital social: com més denses són les xarxes en una 

comunitat, més possibilitats tenen els ciutadans de cooperar pel benefici mutu”. 

Putnam (1993(versió 2000): 223-224). 

 

La visió de Putnam de situar la xarxa associativa com a punt central o de referència de 

les xarxes socials en detriment de la unitat familiar coincideix amb les tesis defensades 

per Granovetter (1973). Aquest autor ja insistia en la major importància dels lligams 
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febles que es poden crear entre els individus com a conseqüència de l’establiment 

d’una estructura relacional ocasional o esporàdica (com els que es poden crear amb 

companys que comparteixen el temps en una associació voluntària) per consolidar la 

cohesió i les actituds cooperatives en comparació amb els lligams forts que es creen 

dintre de la unitat familiar i/o amb amics molt propers ja que aquests lligams també 

acostumen a ser menys nombrosos quantitativament i acostumen a relacionar gent 

amb característiques relativament homogènies. 

 
Tornant a la recerca de Putnam sobre el capital social a les regions italianes, a més de 

la importància de la xarxa associativa, Putnam també esmenta la existència d’altres 

components del capital social com són les normes socials i la confiança com elements 

clau en la creació i correcte funcionament del capital social. Així, la existència d’una 

xarxa densa d’associacions voluntàries, la existència d’unes normes socials ampliades 

acceptades pel conjunt de la ciutadania i un grau de confiança que superi els costos 

inherents i el risc que comporta l’acció col·lectiva afavoreixen l’establiment de pautes i 

actituds cooperatives entre els membres d’una societat. Pautes cooperatives que, 

segons aquest autor, tenen una incidència positiva en el benestar social global així 

com en el rendiment institucional, degut a l’augment dels incentius per millorar el 

rendiment de les institucions i per la millora en la qualitat democràtica que suposa la 

participació associativa dels ciutadans a l’àmbit públic i econòmic de les societats com 

a conseqüència de les externalitats positives que suposa la reducció dels costos de 

transacció (Fukuyama 1995). 

 

Els diferents elements del capital social, és a dir, les normes, les xarxes i la confiança 

formen el cercle virtuós del capital social ja que la relacions entre els elements és de 

doble sentit, reforçant-se mútuament i generant, mitjançant aquestes interrelacions, 

stocks de capital social: 

  

“Els elements del capital social, com la confiança, les normes i les xarxes, tenen 

tendència a acumular-se i reforçar-se. Els cercles virtuosos generen un equilibri 

social amb alts nivells de cooperació, confiança, reciprocitat, compromís cívic i 

benestar col·lectiu. Aquests trets són els defineixen una comunitat cívica”. Putnam 

(1993 (versió 2000): 229). 

 

Independentment de les diferents perspectives i àmbits des de les que s’ha estudiat el 

fenomen del capital social, totes les definicions mantenen nexes comuns que radiquen 

en considerar que tant les xarxes socials com el nivell de confiança social són dos 
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components claus del capital social (juntament amb les normes, actituds i valors 

cooperatius).  

 

 

Generalment, els estudis sobre capital social centren la seva atenció en: 

 -Xarxes socials; en les qual cal incloure la pertinença i participació en xarxes 

formals agrupades al voltant de les associacions voluntàries així com també a les 

xarxes informals com la família, el grup d’amics i  cercle de coneguts. Destacant la 

importància dels contactes i coneguts aconseguits mitjançant la xarxa associativa 

degut als lligams d’unió més febles i a la seva mateixa heterogeneïtat.  La participació 

en aquests tipus de xarxes aporta nous coneixements i informació als individus que 

poden ser vitals per l’assoliment de determinats objectius, fan créixer els sentiment de 

solidaritat entre els individus així com faciliten la defensa d’interessos compartits. A 

més, la participació en les xarxes socials té un efecte positiu en el desenvolupament, 

de l’altre factor clau del capital social, és a dir dels nivells de confiança social.  

En aquest sentit, al llarg d’aquesta recerca s’utilitzen els indicadors de densitat del 

teixit associatiu8 i de l’associacionisme individual. Aquests indicadors conformen gran 

part de la base de la recerca de Putnam, en la qual la densitat del teixit associatiu és 

un dels indicadors claus, utilitzat en la seva primera obra sobre el capital social 

(putnam 1993, versió 2000: 104-108), mentre que en la posterior obra titulada “bowling 

Alone” ja utilitza de forma conjunta tots dos indicadors (Putnam 2000: 48-54). 

 

 -Confiança social; és el component que incideix de forma positiva en la creació 

i manteniment d’un comportament caracteritzat per pautes de cooperació entre els 

membres d’una determinada societat. Al parlar de confiança ens referim a una actitud 

que reflecteix l’expectativa sobre el comportament dels altres individus i es configura a 

partir de la interacció reiterada en el temps amb els altres. Aquesta reiteració dels 

comportaments cooperatius sostinguts per la existència de confiança entre els 

individus accentuen la importància de la reciprocitat en les seves interaccions, 

desincentivant d’aquesta forma els comportaments free-riders, els quals tendeixen a 

accentuar-se quan es treballa per l’obtenció d’algun determinat bé col·lectiu. Aquest 

component del capital social també té una incidència directa i positiva sobre la 

participació en les xarxes socials i, per tant, en la participació política. 

 

                                                 
8.- Aquestes són les “estructures socials de cooperació” emprant la terminologia de Putnam (1993, versió 

2000: 104).  
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Com ha quedat reflectit anteriorment, els dos factors claus del capital social estan 

relacionats entre sí, interactuant amb les normes, actituds i valors cooperatius, 

reforçant-se mútuament i creant un cercle virtuós augmentant la quantitat i qualitat dels 

recursos dels individus involucrats, generant capital social i beneficis per la societat. 

En la següent figura s’ha intentat sintetitzar els components del capital social així com 

els seus efectes: 

 

Figura 1.2.- Esquema del capital social: 

 

 
 

Com ha quedat reflectit a les pàgines anteriors, el capital social és un element 

fonamental que ens pot ajudar a entendre les diferències entre els nivells de 

desenvolupament dels diferents països o regions (fins i tot, alguns autors com Lin 

(2001) defensen la relació entre el capital social i el capital humà9 en els dos sentits, 

en la qual es reforcen mútuament aquestes dues formes de capital (Lin 2001: 97)). 

Degut a la enorme importància que ha assolit aquesta concepte en els darrers anys i al 

paper central que les associacions voluntàries tenen dintre d’aquesta teoria és 

interessant conèixer i tenir una visió el més detallada possible de la xarxa associativa 

existent a Catalunya, ja que segons aquesta teoria aquelles societats amb un major 

                                                 
9.- Altre dels factors claus del desenvolupament de les societats.  

 
Xarxes socials 

 
Confiança social 

 
Capital 
social 

 
Benestar social 

 
Millora rendiment 

institucional 

 
Desenvolupament 

econòmic 

Components del capital 
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desenvolupament del seu teixit associatiu tenen més capacitat per crear capital social 

amb positives conseqüències socials i institucionals. 

 

Tanmateix, el gran ressò i interès que ha despertat la recerca de Putnam sobre el 

capital social no implica que aquesta teoria del millor funcionament de les institucions 

democràtiques hagi estat acceptada sense cap crítica. En aquest sentit, mentre 

algunes crítiques posen bastant en dubte els resultats d’aquesta recerca com a 

conseqüència del tractament que aquest autor ha realitzat del llegat històric a Itàlia així 

com del seu esquema explicatiu (Sabetti 2000)10, altres crítiques com les de Levi 

(2000) i Tarrow (2000) porten a la llum algunes mancances d’aquesta recerca sense 

rebutjar de forma absoluta els resultats assolits. Alguns dels punts més discutits són, 

per exemple, la poca precisió de la definició del concepte de confiança (Levi 2000: 

247), la completa equiparació que realitza Putnam de totes les associacions sense 

tenir present la seva tipologia (Levi 2000: 248)11, les tècniques emprades per mesurar 

el rendiment polític de les institucions (Tarrow 2000: 262) així com la poca capacitat 

que Putnam atribueix, en un primer moment, a les institucions per contribuir a la 

creació de capital social (Tarrow 2000: 272). Crítiques com les que fan referència al 

concepte de confiança o al rol de les institucions que Putnam ha anat contestant en 

posteriors recerques, tractant d’enfortir els fonaments de la teoria del capital social. 

 

1.1.2 Rol democràtic 
Altres importants externalitats o conseqüències de la participació en associacions 

voluntàries han estat indicades per diferents autors. A banda, dels efectes ja 

assenyalats sobre el benestar social i el desenvolupament econòmic esmentats per la 

escola del capital social, altres estudiosos han assenyalat els efectes que sobre 

l’esfera política reporta la xarxa associativa. Com s’explicarà amb deteniment en el 

capítol d’aquesta recerca que tracta els efectes de la participació en associacions, 

diversos estudis esmenten la relació positiva que es detecta entre la participació en 

                                                 
10.- Sabetti (2000) a les conclusions de la seva anàlisi del treball de Putnam ens diu: “L’explicació que 

Putnam fa de l’actuació del govern regional italià és qüestionable i no se sosté si se sotmet a una 

inspecció minuciosa. La seva anàlisi dóna un argument fort a favor del concepte de dependència temporal 

però, tal com he demostrat, també n’accentua els defectes fatals”. Sabetti (2000: 314-3154).   
11.- Levi (2000) exposa els seus dubtes sobre la capacitat d’alguns tipus d’associacions per crear 

confiança social: “[Putnam] assegura que la confiança té dues fonts: les normes de reciprocitat i les 

xarxes de compromís cívic ... però els clubs de futbol i les lligues de bitlles que se suposa que produeixen 

aquestes xarxes denses no sembla que puguin conduir a aquest resultat”. Levi (2000: 248).  
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associacions i la consolidació i enfortiment del sistema democràtic, ajudant a construir 

de forma col·lectiva una democràcia de major qualitat. 

 

A la literatura es poden detectar dos grans àmbits o funcions que s’atribueixen a la 

xarxa associativa o a la participació en ella; una primera que podem denominar com la 

funció interna fa referència a les externalitats que la mateixa participació associativa té 

sobre els ciutadans que n’estan implicats mentre que la funció externa posa l’accent 

en el rol que les associacions juguen (o poden jugar) en l’arena política ja sigui com a 

actors que realitzen la tasca de mediació entre els ciutadans/individus i els actors del 

nivell polític, actuant com a actors mobilitzadors dels ciutadans i/o tenint un rol actiu en 

la mateixa arena política. 

 

Fixant la nostra atenció en la funció interna de les associacions i per tant, en la 

incidència que per als mateixos ciutadans implicats comporta la participació en les 

associacions. Amb una visió que reflecteix de forma clara la concepció que sobre les 

associacions i el seu paper va indicar De Tocqueville, Cohen i Rogers (1995) 

esmenten que una de les funcions de les associacions voluntàries és la d’actuar com 

Escoles de Democràcia ja que mitjançant la participació interna dels ciutadans 

implicats, aquests adquireixen hàbits i recursos que els ajuden a entendre i a moure’s 

amb més facilitat en el mateix sistema democràtic: 

 

 “Educació ciutadana. Les associacions poden funcionar com “escoles de 

democràcia”. La participació en elles pot facilitar el desenvolupament la 

competència dels ciutadans, el sentiment d’autoconfiança i un conjunt més ampli 

d’interessos dels que podrien adquirir en una societat política més fragmentada. De 

Tocqueville ens subministrà la clàssica afirmació d’aquest poder educatiu de les 

associacions: “els sentiments són adquirits, són ampliats i la ment humana es 

desenvolupada únicament per la reciproca influencia entre els mateixos humans”, i 

sota les condicions democràtiques aquesta influència únicament poden ser 

“realitzades per les associacions”. Al realitzar aquesta funció educativa, les 

associacions ajuden a reforçar la “consciència cívica” del qual depèn la perspectiva 

igualitària i deliberativa de la política”. Cohen i Rogers (1995: 43). Traducció 

pròpia 

 

Des d’una perspectiva similar, Lin, Cook i Burt (2001: 6, 7) assenyalen que la 

participació en associacions provoca un retorn als ciutadans associats, indicant la 

existència d’externalitats que van lligades a la mateixa participació. Segons aquests 
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autors, aquesta participació en les organitzacions de la xarxa associativa té quatre 

impactes sobre els ciutadans implicats: 

 

a) Facilita la transmissió d’informació,  

b) Pot aportar nova capacitat d’influència a aquests ciutadans 

c) Els recursos socials i el contacte amb altres ciutadans dintre de la associació 

poden actuar com a credencials socials, algunes de les quals reflecteixen la capacitat 

dels individus per accedir a altre mena de recursos mitjançant la seva participació en 

les xarxes. 

d) Finalment, l’establiment i reconeixement de les relacions socials que els 

individus estableixen en la mateixa xarxa poden tenir un efecte positiu, reforçant la 

seva identitat i reconeixement públic.    

 

Al mateix temps, i com es desenvolupa en el capítol sobre les conseqüències de la 

participació en associacions, Warren (2001: 61) destaca els efectes democràtics que la 

participació en la xarxa associativa pot tenir en tres àmbits. Segons aquest autor els 

efectes es poden dividir en: 

 

a) Les associacions poden contribuir a consolidar i formar les capacitats i recursos 

democràtics dels ciutadans (developmental effects). 

b) Poden contribuir a la formació de la opinió pública mitjançant la introducció i 

confecció de l’agenda i la deliberació política (public sphere effects) i, 

c) També poden incidir en l’àmbit institucional (institutional sphere effects) tenint un 

rol actiu en el qual poden donar suport a alguna decisió política o intentar transformar-

la si es considera que no és la millor opció política. 

 

De forma que també és possible agrupar aquestes externalitats en funció de si es 

produeixen en el interior de les associacions (developmental effects) o si aquestes es 

propaguen fora de les mateixes organitzacions (public sphere effects i institutional 

sphere effects). Centrant la nostra atenció en els efectes interns que té la participació 

en associacions sobre els ciutadans implicats, Warren (2001) esmenta la importància 

que aquest tipus de participació presenta sobre el desenvolupament de la autonomia 

individual com a conseqüència dels efectes que produeix sobre les capacitats i els 

recursos dels individus que actuen com elements facilitadors per mantenir un rol actiu 

en l’esfera política. Així, Warren (2001) esmenta que aporta capacitat crítica per a 

participar en processos de deliberació i arribar a tenir/crear les seves pròpies opinions i 

a defensar-les públicament.  
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“ La experiència associativa pot proporcionar les condicions (hàbits) de l’acció 

col·lectiva que pot mantenir la igualtat en comparació amb l’atomisme de 

l’individualisme ... “si els humans pretenen conservar el civisme o arribar a ser 

més cívics” [De Tocqueville] va escriure, “l’art de l’associacionisme s’ha 

d’implantar i desenvolupar entre ells al mateix ritme que la condició igualitària es 

propaga”. Les associacions són “escoles de democràcia” que faciliten no 

únicament la confiança i el coneixement que s’encarrega de facilitar l’acció 

col·lectiva ... Suggereixo que ens pot servir per distingir les següents dimensions 

de l’autonomia individual, de les quals totes poder ser reforçades per les 

associacions: el sentiment d’eficàcia o de representació política, informació, els 

recursos polítics, les capacitats per tenir opinions raonades i les virtuts cíviques”. 

Warren (2001: 63). Traducció pròpia 

 

Així, més concretament Warren (2001) esmenta que la participació en associacions 

presenten efectes a nivell individuals sobre el sentiment d’eficàcia política, el nivell 

d’informació, els recursos polítics, les virtuts cíviques i els recursos/capacitat per tenir 

una visió crítica.  

 

De forma similar, Newton (2001) esmenta com la capacitat de les organitzacions 

voluntàries per aglutinar en el seu interior gent amb cert grau d’heterogeneïtat 

(diferents valors, característiques socials) ajuda els seus membres a construir ponts 

que els uneixin a grups socials diferents i facilita l’adquisició de virtuts cíviques que els 

ajuda en les relacions amb la resta de la societat. Almond i Verba (1963) apunten cap 

a l’associacionisme com un forma eficaç pel desenvolupament, entre una part de la 

ciutadans (aquells qui estiguin implicats en les associacions), d’una ciutadania amb 

unes característiques més democràtiques: 

 

 “Si la condició de membre organitzat afavoreix el desenvolupament d’una 

ciutadania democràtica, es d’esperar que els membres de l’associació, a diferència 

d’aquells ciutadans que no són membres, tinguin major confiança en la seva 

capacitat o possibilitats per influir en el govern, siguin més actius en la política, 

més oberts en les seves opinions politiques i, en general, es senten més 

compromisos amb els valors democràtics”. Almond i Verba (1963: 348). 

Traducció pròpia 
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Per altra banda, tampoc són poques les externalitat que provoca la participació en 

associacions i la mateixa xarxa associativa sobre l’esfera política. Per una banda, 

Almond i Verba (1963) assenyalaren la necessària existència d’una xarxa associativa 

així com la seva importància quan indicaren el rol d’intermediació que aquestes 

realitzen entre els ciutadans i l’Estat, aconseguint crear un lligam entre aquestes dues 

esferes que d’altra forma estarien pràcticament desconnectades amb el que aquesta 

manca de comunicació (connexió) pot suposar no ja per al correcte funcionament del 

sistema democràtic sinó simplement per al seu manteniment. 

 

“Les associacions voluntàries són el primer i principal canal pel qual es realitza la 

funció de mediació entre l’individu i l’estat. Per la seva banda, l’individu és capaç 

de relacionar-se de forma eficient i conscient amb el sistema polític. Aquestes 

associacions ajuda a evitar el dilema de ser, o un parroquial apartat de la influència 

política, o be un individu aïllat i impotent, manipulat i mobilitzat per les 

institucions de masses de la política i el govern. La disponibilitat d’aquests grups 

primaris com un recurs polític en moments de problemes li proporciona un 

instrument polític intermitent. La integració en les associacions voluntàries li 

facilita [a l’individu] un conjunt més estructurat de recursos polítics, que sorgeixen 

des dels interessos més variats”. Almond i Verba (1963: 342). Traducció 

pròpia 

 

Degut a la capacitat inclusiva d’aquestes organitzacions, a l’àmbit polític, per als 

ciutadans membres, aquests autors consideren que els efectes nets de la participació 

ciutadana a les associacions són positius. No obstant i com també ens assenyalen 

Almond i Verba, tot i que la participació ciutadana a les associacions ha de ser 

considerada, en general, positiva, poden haver-hi determinats casos en que aquesta 

participació ciutadana no sigui realment productiva degut a la existència d’oportunitats 

de participació restringides. 

 
“ Si el ciutadà és membre d’alguna organització voluntària, es troba immers en un 

mon social més ampli, però depèn menys, i està menys controlat pel seu sistema 

polític. Això és així per diverses raons. L’associació a la qual pertany pot 

representar les seves necessitats i demandes davant el govern. Pot fer que el 

govern sigui tingui més cura alhora de realitzar activitats que puguin perjudicar 

l’individu ... al tractar les dades sobre la integració en una associació hem de 

considerar un altre extrem. La integració en una organització, pot suposar un baix 
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nivell de participació i competències individuals: les associacions poden ser molt 

grans; les oportunitats de participació restringides. D’aquesta forma, la presència 

d’una gran quantitat de membres associats pot dir-nos més sobre les institucions 

polítiques d’una determinada societat que sobre la situació dels ciutadans en 

aquella societat”. Almond i Verba (1963: 342). Traducció pròpia 

 

A banda, del rol d’intermediació entre l’esfera ciutadana i l’esfera política, les 

associacions realitzen un altre rol fonamental en el sistema polític ja que també actuen 

o poden actuar com agents mobilitzadors amb la finalitat d’incidir o incentivar la 

participació política dels individus (Rosenstone i Hansen 1993: 25). Com assenyalen 

Rosenstone i Hansen (1993: 24) el conjunt de les relacions socials faciliten l’intercanvi 

d’informació entre els individus i rebaixen o eliminen de forma substancial els costos 

d’adquisició de la informació política necessària, la qual és una condició necessària 

(però no suficient) que facilita els individus a tenir un rol actiu a l’esfera política. De 

forma específica Rosenstone i Hansen (1993) esmenten com els ciutadans implicats 

en associacions poden ser mobilitzats més fàcilment que aquells ciutadans que es 

mantenen al marge del teixit associatiu existent a la seva societat12: 

 

“La gent que pertany a associacions són més propensos a ser mobilitzats i a 

participat que la gent que no hi pertany. Els membres de les organitzacions són 

més visibles. Els sindicats, les associacions d’ajuda, i els grups religiosos es troben 

diàriament, setmanalment o mensualment, i els seus objectius sovint manifesten la 

seva visió política. Els membres de les organitzacions tenen més capacitat 

d’influència. En la política, les organitzacions tenen el poder dels números, de 

l’atenció i dels propòsits singulars. Finalment, a traves de les associacions, els seus 

membres obtenen estímuls més importants per participat. S’associen de forma 

voluntària amb altra gent amb la qual comparteixen identitats i interessos; en 

conseqüència, és difícil resistir-se a les peticions d’altres membres. De fet, la seva 

implicació en associacions assenyala la susceptibilitat de les seves expectatives 

socials”. Rosenstone i Hansen (1993: 32). Traducció pròpia 

 
Altres autors com Clemens (1977), Kaufman (1999) i Skocpol (1997) també consideren 

que les associacions poder actuar com a agents mobilitzadors per facilitar l’entrada i/o 

permanència dels ciutadans implicats en les seves organitzacions en la vida política 

                                                 
12.- Aquesta major facilitat per mobilitzar els membres de les associacions voluntàries també ha estat 

assenyalada per Erickson i Nosanchuck (1972). 
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activa. Aquesta important externalitat que pot provocar el teixit associatiu en el interior 

de la seva societat té un enorme impacte en el mateix sistema democràtic. Entenent 

que la democràcia és el govern del poble (tot i que estem parlant en el context de les 

democràcies representatives), els ciutadans haurien de mantenir un rol el més actiu 

possible en la esfera política. Aquest rol actiu s’explica per la necessitat que el mateix 

sistema té de que els ciutadans actuïn per controlar la feina i les decisions dels seus 

representants polítics, aportar noves propostes en el procés de decisió política i, fins i 

tot, col·laborar (normalment, mitjançant les associacions) en la implementació i/o 

gestió d’alguna determinada política pública.  

 

En aquesta recerca, donat el gran impacte positiu que la participació ciutadana 

presenta, segons diversos autors, en el conjunt sistema polític democràtic, s’estudia 

(en l’apartat de les conseqüències de la participació en associacions) els efectes de la 

implicació en les organitzacions pot tenir sobre diferents aspectes de la cultura política 

dels individus així com la capacitat que presenten les associacions voluntàries 

catalanes per mobilitzar els seus membres i facilitar la participació política. 

 
Altres autors han fixat la seva atenció en la incidència o els rols que les mateixes 

associacions poden assumir en el sistema polític. En aquest sentit, Warren (2001) 

indica que el teixit associatiu d’una societat incideix, mitjançant la seva participació en 

l’arena política, en la esfera pública i en la institucional. Pel que respecta a la creació 

d’esfera pública, Warren (2001) indica que les associacions de tot tipus poden en 

major o menor mesura incidir en aquest aspecte: 

 

“Si els estats o els mercats no poden fer-se càrrec dels fets públics, que pot fer-ho? 

La resposta és les associacions –grups de pressió i de defensa d’interessos, les 

associacions culturals, nous moviments socials, determinats tipus d’organitzacions 

de comunicació, els grups religiosos, les organitzacions de caritat, fundacions ... El 

que aquestes associacions tenen en comú és que proporcionen la infraestructura 

social de la comunicació pública i les relacions/connexions socials que generen les 

esferes públiques. Com qualsevol altre efecte democràtic, tanmateix, no totes les 

associacions tenen les mateixes capacitats per reproduir tot els aspectes de la 

esfera pública”. Warren (2001: 77-78). Traducció pròpia 
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Paral·lelament, Warren (2001: 82-93) assenyala els aspectes institucionals13 en els 

quals poden tenir una incidència variable els diferents tipus d’associacions i, de forma 

breu, enumera que les accions dels diferents col·lectius de la xarxa associativa poden 

realitzar tasques de representació, resistència, subsidiarietat, coordinació i cooperació. 

A més, les associacions tenen el potencial de remarcar la legitimitat de l’estat, de 

forma directa o indirecta, mitjançant la seva activitat en l’arena política.  

 

Finalment, indicar que altres autors com Cohen i Rogers (1995: 42-44) també 

esmenten les externalitats que les organitzacions poden tenir en la esfera política. En 

aquest cas, assenyalen tres efectes bàsics: 

 

a) Informació.- Mitjançant la transferència d’informació (des de l’interior de les 

associacions) de les preferències polítiques dels seus membres cap als legisladors 

(“policy-makers”). La gran complexitat social així com la pluralitat d’àrees que ha 

d’abarcar el legislador en la seva tasca requereixen una informació de qualitat per tal 

d’ajustar les polítiques públiques a les canviants necessitats socials. 

b) Ajudar a equilibrar/compensar la representació.- La desigualtat social condiciona 

de forma clara la participació política dels ciutadans i es reflecteix en desigualtats 

polítiques. En aquesta àrea, les associacions poden contribuir a una redistribució més 

equilibrada dels recursos i fer disminuir les desigualtats polítiques dels grups socials 

que es troben condicionades per desigualtats socials. 

c) Afavorir una forma alternativa de governar.- Els grups del teixit associatiu poden 

contribuir a la construcció d’una nova forma de governar, alternativa al mercat i a les 

jerarquies administratives, mitjançant l’activitat cooperativa dels membres de la 

societat. Així, les associacions poden exercir un rol actiu en el disseny, formulació i 

implementació de polítiques públiques. Degut a aquest rol actiu en les polítiques 

públiques, la xarxa associativa passa a actuar com un agent complementari de l’estat. 

 

Sense cap mena de dubte, la importància d’aconseguir millorar de forma progressiva 

la qualitat dels sistemes democràtics és un dels reptes que ha d’afrontar tant la 

societat com el mateix sistema polític. Com assenyalen Cohen i Rogers, el rol de les 

associacions com a canals de transmissió de la informació, la col·laboració activa que 

                                                 
13.- Warren (2001: 82): “Bastant més familiars en la teoria democràtica són els efectes de les associacions 

en les institucions de la governança democràtica. Per institutional effects em refereixo als efectes que les 

associacions tenen sobre les institucions en les que es prenen les decisions col·lectives i s’organitzen les 

accions col·lectives”. Traducció pròpia 
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poden realitzar amb les institucions polítiques pel disseny i implementació de les 

polítiques públiques així com la seva capacitat per aconseguir equilibrar la 

representació dels ciutadans, mitjançant la disminució de les desigualtats polítiques 

dels grups socials menys afavorits, provocada per la participació en les mateixes 

associacions14, són especialment importants. 

 

Tot i que possiblement, les raons i finalitats per arribar a millorar el grau de 

representativitat socials dels ciutadans que mantenen un rol actiu a l’esfera social i 

política siguin diferents. Per una banda, la societat en el seu conjunt necessita i 

demanda un perfeccionament del seu sistema polític per a que sigui més capaç 

d’adapar-se a la nova realitat social i per a que sigui més capaç de fer front als nous 

paradigmes socials i econòmics15 de principis de segle XXI mentre, per l’altra, el 

sistema polític ha de mostrar la seva capacitat d’adaptació. És a dir, ha de poder-se 

transformar i tornar-se a reinventar amb la finalitat d’adequar-se a les noves 

circumstàncies i assegurar la seva subsistència. 

 

Al mateix temps i de forma més transversal i relacionada tant amb la teoria del capital 

social i amb la del rol democràtic del fenomen de l’associacionisme, és important 

estudiar tant els elements contextuals, que poden incidir en el desenvolupament de la 

xarxa associativa, com dels individuals que condicionen la probabilitat d’implicar-se en 

associacions dels ciutadans. Per una banda, l’anàlisi del factors contextuals poden 

ajudar a mostrar com les diferents configuracions i característiques de les societats 

arriben a afectar el desenvolupament general de la seva societat civil i, en concret, del 

teixit associatiu que existeix en una determinada societat. Dintre d’aquests elements 

contextuals, l’estudi d’aspectes institucionals tracta d’apreciar els efectes que les 

actuacions i polítiques públiques poden tenir sobre la xarxa associativa, partint de la 

premissa inicial de que els actors polítics institucionals tenen aquesta capacitat. Per 

l’altra banda, l’estudi dels diferents elements o factors que incideixen en la tendència 

dels individus a ser membres o estar relacionats amb les diferents organitzacions del 

teixit associatiu és un altre dels punts centrals que justifiquen aquesta recerca. Sense 
                                                 
14.- Verba, Schlozman i Brady (1995: 166) assenyalen la existència de desigualtats en la participació dels 

ciutadans ja que els ciutadans que són políticament actius no són representatius del conjunt de la 

ciutadania: “És ben sabut que els ciutadans activistes, a l’igual que els representants escollits, no són 

representatius de la població en el seu conjunt, ja que tendeixen a tenir un major nivell educatiu i tenir 

més bona posició, ser del grup racial o ètnic dominant i home”. Traducció pròpia. 
15.- Nou paradigma social marcat per la creixent diversitat i multiculturalitat de les societats i un nou 

paradigma econòmic amb la bandera de la societat de la informació i el procés de globalització. 
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cap mena de dubte, considerem que l’estudi d’aquests factors és imprescindible per 

veure si les possibles externalitats de la implicació associativa es distribueixen de 

forma prou transversal en la majoria dels col·lectius socials o si, per contra, es 

tendeixen a concentrar en uns grups determinats. En aquest sentit, per exemple, el 

fenomen de l’associacionisme tindria uns efectes beneficiosos superiors per a la 

globalitat de la societat quant el conjunt dels factors socioeconòmics i de posició social 

siguin menys importants a l’hora de condicionar la probabilitat dels individus d’implicar-

se en alguna determinada entitat de la xarxa associativa. Si no fos així i aquest conjunt 

de factor fos l’únic amb capacitat explicativa de l’associacionisme individual, ens 

estaria indicant que els individus que ja ocupen una posició social més central són els 

que, a més, s’estarien beneficiant d’aquestes externalitats i, per tant, el fenomen de 

l’associacionisme estaria actuant com un element de reforç de les desigualtats prèvies 

i les seves repercussions socials no serien tan positives. 

 

Com s’ha pogut apreciar en el breu repàs realitzar de la literatura sobre els efectes i 

externalitats de les associacions, sembla bastant evident la importància que tenen en 

l’establiment, consolidació i correcte funcionament del sistema democràtic. Aquestes 

implicacions directes que les associacions tenen sobre la democràcia justifiquen, per 

elles mateixes, aquesta recerca. 
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1.2 Justificació del cas.  
Arribat aquest punt i després d’haver esmentat les diferents corrents que han motivat 

la realització d’aquesta recerca sobre el fenomen de l’associacionisme, cal justificar la 

tria del nostre cas concret d’estudi.  

 

En aquest sentit, la raó bàsica per la qual la nostra recerca s’emmarca en l’àmbit 

territorial de Catalunya s’explica per l’interès en realitzar una investigació que ens 

permetés conèixer la situació de la societat civil catalana i realitzar anàlisis 

comparades d’aquesta i de l’espanyola. Tanmateix, l’amplitud i complexitat del 

concepte de societat civil (Warren 2001: 56-59)16, ens recomanava acotar-lo de forma 

més concisa i, per tant, decidirem treballar sobre la seva dimensió organitzativa. Com 

s’aprecia a la següent cita la dimensió organitzativa és, com ens assenyala Sarasa 

(1998), simplement una part més del complex concepte de societat civil: 

 

“La força de la societat civil en un país es constata, en certa manera, per la riquesa 

del seu teixit organitzatiu i per la capacitat que té aquest per canalitzar els 

interessos i identitats dispars que conviuen en una societat ... és cert que hom ha 

arribat a fer equivalent la dimensió quantitativa de l’associacionisme i de la 

filantropia amb la fortalesa cívica d’un país. És força corrent que la societat civil 

d’una nació sigui avaluada sobretot, si no exclusivament, en termes de densitat 

organitzativa, capacitat de mobilitzar recursos propis i de coordinació entre 

entitats. Certament però, la societat civil és quelcom més complex de mesurar que 

el simple recompte d’associacions de dret i de fet, de fundacions, de corporacions i 

entitats privades de tota mena”. Sarasa (1998: 981). 

 

És a dir, l’estudi i el coneixement de la dimensió organitzativa sobre la qual treballarem 

és una part significativament important i necessària, però no suficient, per explicar el 

grau de desenvolupament de la societat civil. Tanmateix, la fragmentació de les dades 

existents i certa mancança en la recerca d’aquesta temàtica afegeix un plus d’interès a 

                                                 
16.- Warren (2001: 56-59): “... He fet una referència molt lleu del concepte de societat civil. L’he evitat 

degut a que és bàsicament un concepte sectorial, mentre que he buscat una conceptualització més precisa 

que s’adquireix d’observar els tipus de relacions socials. Hi ha, per suposat, important avantatges de 

connectar el fenomen de l’associacionisme amb el de la societat civil, degut a la seva rica i evocadora 

història. Però, estic menys segur de les avantatges teòriques. Si no és utilitza amb molta cura, el concepte 

de societat civil pot crear més dubtes que clarificar...”. Traducció pròpia. 
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aquest projecte d’investigació. A més, altra de les preguntes fonamentals sobre les 

quals es manté aquesta recerca va relacionada amb el tema, abans esmentat, de la 

societat civil i la existència d’una percepció generalitzada, assenyalada per diferents 

estudiosos, de que la societat civil a Catalunya està més consolidada i és més forta i 

dinàmica en comparació a la existent a la resta d’Espanya17. Un exemple d’aquesta 

perspectiva va ser assenyalada per Giner (1998): 

 

“... la societat civil no és una munió de ciutadans, perquè els ciutadans també són 

Estat, també són Hisenda ... en canvi, la societat civil és una altra cosa, són les 

associacions que fem. Si no fem associacions, no hi ha societat civil. Per què diem 

que Catalunya té una societat civil forta? – tot i que s’exagera una mica, per 

contrast amb altres regions de la Península. Doncs perquè els ciutadans de 

Catalunya han tingut una tendència a muntar; per exemple, es va muntar, sense 

l’ajuda de ningú, el Centre de Lectura de Reus o l’Aeroport de Sabadell. Això és 

una societat civil, això és creativitat. Això és el que fa de Catalunya un país 

modern. És un fet!”. Giner (1998: 37). 

 

També cal clarificar que tot i aquesta percepció, que tractarem de contrastar mitjançant 

les dades que fan referència al teixit associatiu, que considera que la societat civil 

catalana està més desenvolupada en comparació a l’espanyola, no ha d’implicar 

necessàriament que la dimensió i dinamisme de la societat civil catalana sigui tant 

forta com seria desitjable (degut a la seva funció de complementarietat amb l’estat) o 

sigui comparable amb la d’altres països desenvolupats. En aquest sentit, la introducció 

de dades de països del nostre entorn europeu (en aquells apartats on sigui possible) 

ens ajudaran a emmarcar millor la nostra recerca18 i situar les dades catalanes en el 

context més proper. 

 

                                                 
17.- Incidint en la idea del dèficit crònic de la societat civil a Espanya (Ariño, Castelló i Llopis 2001: 23).  
18.- De fet, alguns estudis previs esmenten que, a nivell comparat, Espanya és uns dels països 

desenvolupats amb un nivell més baix d’arrelament i dinamisme de la societat civil (Fukuyama 1995 i 

Norris 2002). 
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1.3 Preguntes de recerca 
 

Les preguntes al voltant de les quals s’articula aquesta recerca giren al voltant de tres 

grans àmbits diferenciats tot i que interrelacionats: per una banda, ens interessa 

conèixer l’estat del teixit associatiu i del fenomen de l’associacionisme dels individus, 

comparant les dades catalanes i les espanyoles i establint una segmentació del 

fenomen de l’associacionisme segons la tipologia de la organització o organitzacions 

en les que s’està implicats19. En segon lloc, s’intenta aplicar diferents models 

explicatius del fenomen de l’associacionisme mentre, en tercer lloc, s’estudien les 

conseqüències que per als individus implicats en aquesta xarxa comporta el mantenir 

el rol actius.  

 

Seguint la estructura d’aquesta recerca emmarcada en els tres grans capítols, a 

continuació citarem les preguntes o temes claus que han donat forma a l’estudi i al 

voltant de les quals s’ha configurat el seu contingut. Tanmateix, les hipòtesis 

respectives a cadascun dels temes que s’estudiaran estan ubicades en el seu capítol 

corresponent, servint aquest apartat, per tant, per fer públiques les grans inquietuds, 

dilemes i qüestions que han originat aquest treball. 

 

Dels corrents o teories acadèmiques que justifiquen l’interès pel fenomen de 

l’associacionisme, el proper capítol es sustenta en la teoria del capital social i la 

importància que Putnam atribueix a la xarxa associativa en el seu model. Així, aquest 

segon capítol es centra a estudiar quin és l’estat de la qüestió del fenomen de 

l’associacionisme des d’una òptica clarament descriptiva. L’estudi del nostre objecte 

d’interès s’ha realitzat tant des de la vessant del teixit associatiu com des del nivell 

individual per conèixer el grau d’implicació ciutadana en les diferents associacions que 

formen part de la societat civil organitzada. Tenint present aquest disseny, la primera 

qüestió que s’intenta contestar fa referència a quin és l’estat de la xarxa associativa a 

Catalunya i quina ha estat la seva evolució longitudinal. Posteriorment, i per situar 

aquestes dades en el context més proper, es realitza una anàlisi comparada en el cas 

espanyol. D’aquesta forma podem respondre a la pregunta: Hi ha diferències entre la 

xarxa associativa catalana i l’espanyola? 

                                                 
19.- Com s’explicarà posteriorment s’ha considerat necessari segmentar el fenomen de l’associacionisme 

individual segons la tipologia de la organització en la que s’està implicat sent bàsic, en aquesta 

diferenciació, la distinció en l’orientació (política o no) de les organitzacions.  
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Posteriorment i, segons les dades disponibles, també s’analitza de forma comparada 

amb el nostre entorn europeu més proper per tal d’ampliar la nostra perspectiva sobre 

aquest fenomen i poder tenir una visió més amplia. Paral·lelament a aquesta anàlisi 

comparat més ampli, s’estudia la xarxa associativa catalana per dins, fixant-nos en la 

distribució del teixit associatiu en els diferents territoris de Catalunya. 

 

Una vegada resoltes aquestes qüestions centrades en la xarxa associativa, es passa a 

analitzar el grau d’implicació ciutadana en associacions de caràcter accentuadament 

polític i es compara de nou en el nostre entorn més proper. D’aquesta forma podem 

comparar el nivell d’implicació ciutadana en la xarxa associativa dels catalans amb el 

de la societat espanyola per tractar d’apreciar si existeixen diferències entre aquestes 

dues societats. Altra vegada, la introducció de dades europees eixampla la nostra 

perspectiva i ens permet tenir una visió més acurada d’aquest fenomen i 

contextualitzar-lo de forma més exacta.  

 

Per la seva banda, el tercer capítol mostra una composició mixta ja que, per una 

banda, l’estudi dels diversos factors contextuals explicatius que han condicionat la 

evolució de la xarxa associativa segueix explicant-se per la influència de la teoria del 

capital social mentre que quan passem a estudiar els diferents elements que 

incideixen en l’associacionisme dels individus, s’ha canviat el focus d’atenció i les 

preguntes que ens formulen estan vinculades a les teories sobre el rol democràtic de 

l’associacionisme. Centrant-nos en la primera part, s’estudia els factors contextuals 

que han pogut condicionar la creació i desenvolupament de la xarxa associativa des 

d’una perspectiva comparada dels factors contextuals catalans i espanyols ja que, 

després de l’anàlisi comparada de la xarxa associativa catalana i l’espanyola, aquest 

capítol tracta de constatar si existeixen elements contextuals diferents en aquests dos 

casos que ens ajudin a explicar les possibles diferències que es detecten en l’apartat 

descriptiu. Més exactament, s’ha focalitzat l’atenció en les diferències que pot hi haure 

en el desenvolupament històric d’aquestes dues societats i en l’estudi de l’estructura 

d’oportunitats polítiques. 

 

Posteriorment, l’estudi de l’associacionisme individual, més específicament dels seus 

factors explicatius, es deriva de les teories sobre el rol democràtic de les associacions, 

centrant l’atenció en la matèria primera de les organitzacions, és a dir, els seus 

membres. Com s’explicarà, de forma més amplia en el tercer capítol d’aquesta 

recerca, s’utilitzen tres factors explicatius que ens poden ajudar a comprendre els 

factors que incideixen en la probabilitat dels ciutadans de ser membre d’alguna 
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associació. Així, els tres factors utilitzats són els de recursos socioeconòmics i de 

posició social, els de processos de socialització relacionats amb el teixit associatiu i els 

que reflecteixen la incidència que diferents graus d’integració i pràctiques dels 

individus poden tenir sobre la seva predisposició (mobilització) per participar en 

entitats del teixit associatiu. Seguint la distinció tipològica establerta (associacions 

polítiques o socials), considerem que els factors contextuals poden no presentar una 

incidència uniforme sobre els dos tipus d’associacionisme estudiats, variant de forma 

substancials els factors explicatius de l’associacionisme polític i el del social, dibuixant 

la necessitat de prendre una visió multidimensional del fenomen associatiu. 

 

Finalment el darrer capítol que acaba d’estructurar aquesta recerca és el que fa 

referència a les conseqüències que sobre els ciutadans implicats pot tenir la seva 

implicació en les diferents associacions voluntàries tenint, com a referència, els 

diversos estudis sobre el rol democràtic de les associacions com els punts teòrics 

bàsics, tot i que també entronca amb part de la teoria del capital social. En aquest 

sentit, aquest capítol es centra en el diferent grau d’implicació que poden tenir els 

ciutadans amb el teixit associatiu així com en el tipus d’associacions en les que estan 

implicats (altra vegada la distinció segons l’orientació sigui política o social) per 

estudiar les seves conseqüències sobre determinades actituds i orientacions polítiques 

així com en el tipus de participació política que tendeixen a realitzar. Per tant, aquest 

capítol es configura al voltant de la pregunta central de si les conseqüències de 

l’associacionisme són uniformes en tots els ciutadans relacionats amb el teixit 

associatiu o si el tipus de relació, condicionat pel grau d’implicació i per la tipologia de 

les associacions en les que s’està implicat, condiciona els efectes de l’associacionisme 

individual. 

 

Així, una sèrie de subpreguntes sorgeixen en aquest darrer capítol i es tracta de donar 

resposta a les qüestions de si els efectes interns de les associacions són homogenis 

en el conjunt de ciutadans relacionats amb les associacions i si aquests depenen del 

grau d’implicació i del tipus d’associacionisme. A més, també es pot observar si 

aquests efectes són similars sobre totes les actituds i formes de participació 

estudiades o si les característiques intrínseques o pròpies de cada actitud o forma de 

participació també condicionen el conjunt de les externalitats que l’associacionisme 

individual té sobre els ciutadans implicats.  
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1.4 Dades i metodologia 
 
Pel que fa a les fonts de les quals s'ha aconseguit les dades en les quals s’ha treballat 

al llarg de la part empírica d'aquesta recerca són bàsicament aquestes dues: 

 

a) Dades secundàries.- en aquest cas, s'han utilitzat les dades oficials 

disponibles a l'Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) per a Catalunya amb 

dades de la Generalitat de Catalunya (més exactament de la Direcció General de Dret 

i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, de la Direcció General d'Economia 

Social, Cooperatives i Autoempresa del Departament de Treball i de la Direcció 

General de Política Financera del Departament d'Economia i Finances) i amb les 

dades de l'Institut Nacional d’Estadística (INE) per a l'estat espanyol extretes del 

Ministeri d'Interior.  

 

A més d’aquestes dades oficials, s’ha treballat amb altres fonts d’informació com: 

dades anteriors del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), la GETS (encuesta 

de tendencias sociales), la Enquesta Mundial de Valors (dels anys 1981, 1990 i 1995), 

les dades aportades pel Projecte Internet Catalunya i diverses dades per treballades 

per diferents autors.  

 

El treball i anàlisi d’aquestes dades ens permetran la construcció de diversos 

indicadors que ens serviran per realitzar la part descriptiva d’aquesta recerca sobre el 

teixit associatiu que es realitza en aquest primer capítol. 

 

  b) Dades primàries.- En aquest segon cas, dir que, en aquesta recerca, 

s’aporten noves dades sobre la realitat associativa ja que s'ha utilitzat l'enquesta nº 

2450 del Centre d'Investigacions Sociològiques20, realitzada al març del 2002, degut a 

que en aquesta enquesta hi ha un nombre important de preguntes relacionades amb el 

fenomen de l'associacionisme. A més, d'aquesta enquesta es poden aconseguir dades 

tant de l'estat espanyol com de Catalunya ja que conté una submostra representativa 

de la població catalana amb una N de 1.135 entrevistes realitzades a Catalunya. 

També, s’ha aportat dades de l’enquesta realitzada a organitzacions del projecte de 

recerca “Participación política y capital social en España: un análisis comparado” on 

José Ramón Montero Gibert i Joan Font eren els investigadors responsables, finançat 

                                                 
20.- La fitxa tècnica d’aquesta enquesta s’ha afegit a l’annex d’aquesta recerca. 
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el 2001 pel “Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica”, del que aleshores era Ministerio de Ciencia y Tecnología (SEC2000-

0758-C02-01 i 02). Aquest projecte formava part del projecte europeu Citizens, 

Involvement and Democracy (CID) que va estar finançat a nivell europeu pel programa 

Scientific Networks de la European Science Foundation (ESF). 

 

Mentrestant, cal indicar que la utilització de les diferents fonts no es distribueix de 

manera uniforme en tots els capítol de la tesi, és a dir, no totes les dades són 

emprades en tots els capítols. Així, en el segon capítol de descripció del teixit 

associatiu i de l’associacionisme individual tant a Catalunya com a Espanya (i, de 

forma puntual, les referències que s’introdueixin sobre diversos països o ciutats 

europees) s’utilitzen totes les fonts aquí assenyalades, mentre els capítols posteriors, 

els quals pretenen contestar les grans preguntes sobre els factors que incideixen en 

produir un comportament actiu dels ciutadans en l’àmbit associatiu (és a dir, els factors 

explicatius de l’associacionisme) i sobre les externalitats que produeix la implicació 

associativa en els mateixos ciutadans, es caracteritzen per utilitzar la submostra 

catalana de l’enquesta CIS 2450 com la única font de dades per contestar aquestes 

preguntes d’investigació. L’utilització d’aquesta enquesta s’explica pel seu bon 

tractament del fenomen de l’associacionisme, per l’existència de dades sobre 

orientacions i valors polítics així com informació sobre la participació política. És a dir, 

es tracta d’una enquesta bastant completa que ens permet treballar els àmbits 

d’interès d’aquesta recerca. Com ja s’ha esmentat, a més, el fet d’haver-se realitzat 

una submostra catalana permet fer una anàlisi comparada en aquells punts de la 

recerca que ens ha interessat o que s’ha considerat necessari. 

 

Pel que respecta a la part metodològica esmentar, breument, que en aquesta recerca 

es combina la vessant descriptiva (capítol 2) amb la explicativa (capítols 3 i 4), seguint 

l’esquema de la recerca presentat a la Figura 1.1 (pàgina 3). Per la seva banda, les 

dades procedents de les diverses fonts abans esmentades (tan secundàries com 

primàries) s’han fet servir amb eines fonamentalment quantitatives d’anàlisi univariable 

i multivariable. Les anàlisis estadístiques han estat realitzades de forma majoritària 

amb el programari estadístic SPSS i, de forma puntual, amb l’STATA. 

 

Sens dubte, estudiar les societats i, per tant, el conjunt d’individus que les conformen 

és una tasca complicada degut a la diversitat o heterogeneïtat que existeix en el seu 

interior. Parlar de valors, comportaments i actituds d’una societat ens obliga a 
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generalitzar. Tanmateix cal, sempre, tenir present la existència de diferents subgrups o 

col·lectius socials amb diversitat de valors, comportaments i actituds. 

 

En aquest sentit, és tècnicament molt costós en termes econòmics, en recursos 

personals, organitzatius, etc. recopilar les dades de forma periòdica del conjunt de 

membres d’una societat. De forma paral·lela a aquests problemes, els canvis interns 

en les societats, els elements conjunturals interns i externs a la mateixa societat i 

altres factors que poden alterar el conjunt de les dades de les que es disposa, 

recomanaria una actualització pràcticament continua d’aquestes dades. La interacció 

d’aquests dos elements desaconsella aquesta tècnica excepte en els casos de 

poblacions reduïdes (Sierra 2001: 174). 

 

Per tenir dades sobre el conjunt de la societat sense haver de recopilar-les de 

cadascun dels individus es poden utilitzar diferents metodologies entre les quals, el 

mètode quantitatiu representat per la tècnica demoscòpica ens aporta informació sobre 

les característiques generals d’una població basant-se en la observació de molts casos 

individuals de formen part d’aquesta determinada població (Sierra 2001: 24,  133, Díaz 

2005: 18). Com ens assenyala Duverger (1996), aquesta és la eina d’observació social 

amb major difusió: 

 

 “La forma més utilitzada d’observació directa és la de les enquestes per sondeig, 

en les que s’estudia una part escollida d’una gran comunitat humana i es fan 

extensives les conclusions a les que s’ha arribat al conjunt de la comunitat, 

conclusions que són vàlides si la mostra escollida és realment representativa” 

Duverger (1996: 198). Traducció pròpia 

 

Així, el desenvolupament des de meitat del segle XX dels mètodes d’anàlisi basats en 

les enquestes ens permet observar i estudiar el comportament polític a nivell individual 

i treballar en models explicatius basats en els valors i les actituds dels individus. Com 

ja s’ha esmentat, en aquesta recerca es treballarà amb les dades d’una mostra de la 

població catalana, és a dir, d’una part representativa del conjunt de la població 

(univers) que reprodueix les característiques de la població general el més exactament 

possible. Per la confecció de la mostra, el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) com a institut que ha realitzat aquesta recerca demoscòpica s’ha basat en les 

lleis de l’atzar i el càlcul de probabilitats. Dades que, com ens assenyala Sierra (2001: 

175), permeten generalitzar els resultats al conjunt de la població estudiada: 
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“Les mostres tenen un fonament matemàtic-estadístic. Aquest consisteix en que 

obtinguts d’una mostra, la qual ha estat escollida correctament i en una proporció 

correcta, uns determinats resultats, es pot fer inferència o generalització, amb 

raonaments matemàtics, de que aquests resultats són vàlids per a l’univers del que 

s’ha aconseguit la mostra tenint present uns límits d’error i de probabilitats” Sierra 

(2001: 175). Traducció pròpia 

 

Finalment, cal comentar un dels problemes més habituals que acostuma a sorgir quan 

es treballa amb dades procedents d’enquestes diferents. Tot i que les finalitats i 

preguntes dels qüestionaris siguin pràcticament idèntiques, com es comentarà al proper 

capítol, les dades aconseguides de les diferents recerques han de tractar-se de forma 

especial i tenir molta precaució si aquestes dades són utilitzades de forma comparada.  

 

Aquesta precaució necessària alhora de comparar dades procedents de diferents 

enquestes s’explica pels efectes que la utilització de diferent tipus de preguntes o/i la 

variació en les categories de resposta i altres aspectes diferents relacionats amb el 

disseny de cadascuna de les enquestes. Diferents aspectes com, per exemple, si 

l’enquesta es realitza cara a cara o de forma telefònica, si l’enquesta té lloc pel carrer o 

en un context propi de l’enquestat com la seva pròpia vivenda o si s’utilitzen o no 

targetes per facilitar la comprensió de les preguntes, poden acabar afectant les 

respostes dels enquestats. Per aquestes raons, les distorsions que l’efecte de la 

variabilitat de les enquestes i dels dissenys de recerca afegeixen complexitat alhora de 

treballar i tractar de fer comparacions amb dades provinents d’estudis diferents. 
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Capítol 2.- Associacionisme a Catalunya 
 

Aquest capítol ofereix una descripció del fenomen de l’associacionisme a Catalunya. Al 

mateix temps, s’ha realitzat una visió comparada d’aquest fenomen a Catalunya amb 

la situació de l’associacionisme al conjunt d’Espanya i a d’altres països europeus del 

context més proper.  

 

L’estructura interna d’aquest capítol gira al voltant de dos grans apartats o eixos a 

partir dels quals s’estructura el conjunt del capítol. El primer d’aquests apartat gira al 

voltant de l’estudi del grau de desenvolupament i evolució de la xarxa associativa que 

s’ha anat creant i consolidant en la societat catalana, mentre la perspectiva comparada 

ens dona la possibilitat de poder comparar el teixit associatiu català amb l’entramat 

d’organitzacions existents al nostre voltant més proper, comparant-ho bàsicament amb 

el cas espanyol i l’europeu. Per altra banda, el segon eix que vertebra aquest capítol 

està relacionat amb l’estudi del fenomen de l’associacionisme dels individus residents 

a Catalunya per tal d’estudiar la relació existent entre els ciutadans i ciutadanes 

catalanes i la seva xarxa associativa. Aquestes anàlisis també ens permetran esbrinar 

la evolució d’aquestes pautes individuals i si aquestes són (i han evolucionat) de forma 

similar al cas espanyol.  

 

Amb posterioritat i per anar tancant aquest capítol descriptiu, aquesta anàlisi de 

l’associacionisme individual s’amplia amb l’establiment d’una divisió de l’entramat 

organitzatiu mitjançant la creació d’una tipologia associativa, la qual serveix per 

realitzar una segmentació d’aquestes en relació als tipus de bens que persegueixen i 

l’àmbit temàtic d’influència o interès principal de cadascuna de les associacions. 

Tanmateix, l’absència d’un clara tipologia acceptada per una majoria dels estudiosos 

en ciències socials pot afegir certa dosis de debat i polèmica al voltant de la divisió de 

les diferents associacions que conformen el teixit associatiu. Per aquesta raó, la 

tipologia emprada segmentarà les associacions voluntàries seguint la clàssica divisió 

entre associacions polítiques i aquelles que no tenen unes finalitats o connotacions 

estrictament lligades a l’esfera política. 

 
2.1 Xarxa associativa i associacionisme individual 
En aquesta part de la recerca es pretén conèixer l’estat de la qüestió sobre el fenomen 

del l’associacionisme mitjançant una visió descriptiva. A més, ens pot permetre tenir 
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una major capacitat d’avaluació de les dues visions majoritàries que, sobre la mateixa 

societat civil del nostre entorn, s’han anat construint amb les aportacions de diferents 

estudiosos. Per una banda, el treball de Pérez Díaz (2003) mostra una visió positiva de 

la societat civil espanyola amb l’increment de la xarxa associativa i de les reserves de 

capital social existents en aquesta societat: 

 

“ Des de mitjans dels anys vuitanta, en el nou marc institucional de la democràcia 

liberal, hi ha hagut un creixement continuat de l’activitat associativa, amb el 

desenvolupament d’un important tercer sector en termes absoluts...”. Pérez Díaz 

(2003: 460). Traducció pròpia 

“ L’acumulació gradual de capital social en la Espanya de la segona meitat del 

segle XX, i de forma especial durant el període democràtic, ha contribuït a la 

solució, tot i que sigui amb un èxit únicament relatiu, de diverses tensions 

estructurals de difícil tractament...”. Pérez Díaz (2003: 475). Traducció pròpia 

 

Mentre per altra banda i amb uns posicionaments que podríem interpretar, com a 

mínim, de certa divergència amb aquesta perspectiva sobre la societat civil espanyola i 

de la seva capacitat d’incidència real (social i/o política), cal destacar els defensats per 

Subirats (1999). Aquest autor considera que la dèbil implantació i força de la societat 

civil espanyola és un dels efectes que va provocar el procés espanyol de transició cap 

a la democràcia (procés que aquest autor defineix com excessivament institucional i 

procedimental) i de la seva construcció top-down, on els partits polítics es situen com 

els interlocutors clau amb la societat. Segons els escrits de Subirats, aquesta 

peculiaritat de la societat civil organitzada s’accentua quan s’analitza de forma 

comparada amb els països del nostre entorn europeu: 

 

“Espanya continua fora de la normalitat en relació a molts dels països europeus 

que formen part del nostre entorn i que quasi sempre ens serveixen de referència 

en almenys un punt. Un punt, que al nostre entendre, és especialment significatiu: 

el país en general no té una concepció d’allò que és públic com un àmbit de 

responsabilitat col·lectiva, ni tampoc disposa d’una presència forta, estructurada i 

responsable del que s’ha tendit a denominar societat civil ... el tradicional 

allunyament, el poc coneixement de les estructures institucional, societat política i 

societat civil, la peculiar dependència social de l’Estat que venia associada d’una 

arrelada (i, sense cap dubte, justificada) desconfiança cap a allò públic, ha deixat 

marques en la nostra forma d’entendre l’espai dels temes públics, dels socials, que 
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no han estat solucionades en el vigent període democràtic”. Subirats (1999: 20). 

Traducció pròpia 

 

Una vegada han estat esmentades aquestes dues perspectives sobre la societat civil 

del nostre entorn i com ja s’ha comentat a la part metodològica d’aquest estudi, 

assenyalar que al llarg d’aquest primer capítol s’ha treballat amb diferents indicadors 

per tal de conèixer la realitat de l’estat actual del teixit associatiu català des d’una 

perspectiva descriptiva. Els indicadors utilitzats aporten informació a dos nivells 

diferenciats; per una banda, s’han utilitzat dos indicadors que fan referència a la xarxa 

associativa, mentre un altre indicador ens aporta informació sobre la relació dels 

ciutadans amb el teixit associatiu (a nivell individual). Com s’ha esmentat, els 

indicadors aporten informació a dos nivells: 

- Nivell de xarxa associativa: en aquest nivell macro o agregat, es treballa 

amb dos indicadors. Per una banda, s’utilitza l’indicador de densitat de la 

xarxa associativa que ens indica el nombre d’organitzacions existents en un 

determinat territori en funció de la seva població i per altra banda, s’ha 

utilitzat un indicador per conèixer el dinamisme del teixit associatiu, és a dir, 

la capacitat d’una determinada societat per afavorir/facilitar la creació de 

nou teixit associatiu. En aquest cas, considerem que aquest darrer 

indicador presenta una connotació positiva per al mateix fenomen 

associatiu ja que l’existència d’un dinamisme positiu pot: 

 

a) Afavorir un augment en el pluralisme associatiu existent mitjançant la 

creació de noves organitzacions amb finalitats pròpies i diferenciades. 

b) Augmentar el nombre total de ciutadans membres d’alguna organització 

social degut a la existència d’una major oferta associativa. 

c) Ampliar la capacitat representativa de la xarxa associativa ja que es poden 

crear organitzacions amb finalitats diferenciades respecte les organitzacions 

existents i, per tant, poden representar més interessos ciutadans presents a 

la societat. 

 

- Nivell individual: aquest indicador ens mostra la densitat de les relacions 

dels ciutadans amb la xarxa associativa. Aquest indicador 

d’associacionisme individual es basa en les respostes dels ciutadans sobre 

la seva pertinença a diversos tipus d’associacions voluntàries. 
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2.1.1 Densitat del teixit associatiu 
En aquest primer apartat es treballarà amb les dades a nivell agregades per tal de 

conèixer numèricament la xarxa associativa catalana. Aquestes dades són 

interessants per aquesta recerca ja que ens permeten conèixer la quantitat de 

col·lectius que estan presents al territori català. A més quantitat de col·lectius, més 

densa serà la xarxa associativa i, per tant mitjançant la interacció entre els mateixos 

grups i la interacció amb altres agents ja siguin polítics o institucionals, més gran serà 

la capacitat del teixit associatiu per representar els diferents interessos ciutadans 

mitjançant qualsevol tipus d’acció col·lectiva i per incidir en les decisions que han de 

prendre els representants polítics dels diferents nivell de poder. 

 

Abans de començar a presentar les dades, cal indicar que tot i que considerem que 

són les millors dades existents per conèixer la densitat de la xarxa associativa i el seu 

propi dinamisme, cal esmentar els típics problemes que sorgeixen al treballar amb els 

registres oficials d’associacions (Fundación FOESSA: 2003). Per una banda, poden 

existir associacions de tipus menys formals i que, per tant, no es troben inscrites en els 

registres i són pràcticament indetectables mentre que, per altra banda, també resulta 

forca complicat conèixer el nombre real d’associacions actives ja que no s’acostuma a 

controlar de forma exhaustiva la activitat ni les defuncions de les pròpies entitats 

censades. 

 
En aquest indicador, es tractarà de reflectir la densitat de la xarxa organitzativa, 

calculant un indicador que posa en relació el total d’entitats que hi ha a l’entramat 

associatiu amb la població de cadascuna de les societats, existent al territori de 

Catalunya i posteriorment es compara aquesta dada amb la que fa referència al 

conjunt de l’Estat espanyol. Sens dubte, aquest indicador de densitat ens serveix per 

conèixer una mica millor la realitat de la vessant organitzativa de la societat civil ja que 

ens facilita informació de la capacitat, d’una determinada societat, de mantenir una 

xarxa de grups ciutadans voluntaris. Posteriorment, la segona part de l’anàlisi d’aquest 

indicador ha variat el centre d’atenció passant a centrar-se l’anàlisi en estudis de les 

dades internes catalanes baixant a analitzar la xarxa associativa tant pel que respecta 

a la seva composició interna com l’estudi de les seves similituds i diferències a nivell 

comarcal. 
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2.1.1.1 Una visió comparada 
La dada de la densitat de la xarxa associativa s’aconsegueix de dividir el nombre total 

d’organitzacions existents per la població i multiplicar-ho per mil, expressant 

directament la quantitat d’associacions per cada mil habitants21.Aquests primers 

anàlisis centrats al territori de Catalunya, han estat realitzat mitjançant la utilització de 

les dades oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)22.  

 

En el quadre següent, es pot observar la evolució del nombre total d’organitzacions 

inscrites en aquest territori, la població catalana i, per últim, la densitat associativa 

existent:  

Taula 2.1.- Densitat de la xarxa associativa a Catalunya (1993-2006): 

 Total 

Organitzacions 

Població Densitat de la 

xarxa associativa23 

1993 36.098 6.059.494 5,96 

1994 40.169 6.059.494 6,63 

1995 43.650 6.059.494 7,20 

1996 45.870 6.090.040 7,53 

1997 50.814 6.090.040 8,34 

1998 53.567 6.147.610 8,71 

1999 56.166 6.208.817 9,05 

2000 48.153 6.261.999 7,69 

2001 50.469 6.361.365 7,93 

2002 52.760 6.506.440 8,11 

2003 55.044 6.704.146 8,21 

2004 57.332 6.813.319 8,41 

2005 57.470 6.995.206 8,22 

2006 59.764 7.134.697 8,38 

Mitjana del 

període 

50.523 6.392.297 7,9 

Font: Anuari Estadístic de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya, Barcelona, dels anys 1994-2007. 

                                                 
21.- Aquest, com s’ha esmentat abans, és un dels indicadors d’organització de la comunitat utilitzats per 

Putnam (2000). 
22.- Dades facilitades pels Departaments de Justícia, Treball i Economia i finances de la Generalitat de 

Catalunya i més concretament per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, la Direcció General 

d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa i per la Direcció General de Política Financera 

respectivament.  
23.- Recordem que aquest indicador de densitat ens informa del número d’associacions per cada mil 

habitants.  
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Com es pot apreciar al quadre la densitat del teixit associatiu català ha crescut de 

manera regular en el període de temps estudiat. Com es pot apreciar, si a l’any 1993 hi 

havia registrades quasi sis associacions per cada mil habitants, al 2006, el darrer any 

del qual disposem de dades, aquesta densitat havia augmentat fins haver pràcticament 

8,4 associacions per cada mil habitants. Abans de comparar aquestes dades amb les 

del conjunt d’Espanya, indicar que durant tot aquest període s’aprecia un augment 

constant del número d’associacions registrades a Catalunya24 però, degut també a 

l’incessant augment de la població, aquest augment total de la quantitat 

d’organitzacions es veu una mica difuminat ja que la densitat de la xarxa associativa 

depèn dels dos factors. Finalment, volem comentar el comportament diferencial de les 

dades de l’any 2000, en el qual es realitzà una actualització i depuració del registre 

d’associacions, donant-se de baixa associacions que en realitat ja no eren actives però 

que encara constaven al registre en aquesta situació. 

 

El gràfic següent ens permet comparar la evolució de la densitat de la xarxa 

associativa catalana i espanyola. Indicar que per les dades espanyoles, s’ha treballat 

amb les xifres oficials facilitades pel l’Institut Nacional d’Estadística (INE) extretes de 

l’anuari estadístic del Ministeri d’Interior. 

 

Gràfic 2.1.- Evolució de la densitat de la xarxa associativa a Catalunya (1993-2006) i 

Espanya (1990-2002):  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT i INE. 

                                                 
24.- Exceptuant les dades de l’any 2000 com a conseqüència d’un canvi en la metodologia. 
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Sembla clar que tot i la problemàtica de no poder disposar de dades oficials pels 

mateixos anys als dos casos, sí que es pot observar la evolució de la densitat de 

l’entramat associatiu existent a Espanya i a Catalunya.  

 

Entre els trets més significatius, que es poden apreciar del gràfic 2.1, cal destacar els 

següents: 

 

- En primer lloc, es constata la existència d’una densitat mitjana de la xarxa 

associativa superior a Catalunya amb 7,9 organitzacions per cada mil 

habitants mentre  que al conjunt dels territoris de l’Estat les dades indiquen 

la existència de 4,1 associacions per mil habitants.  

 

- Una clara tendència, durant la dècada dels noranta i principis del segle XXI, 

al creixement de la xarxa associativa en els dos casos estudiats. De fet, 

durant els anys dels quals disposem dades, la densitat de la xarxa 

associativa catalana va passar del 5,96 a l’any 1993 al 8,38 del 2006. És a 

dir, la densitat de la xarxa d’organitzacions voluntàries havia augmentat un 

40,5%. Per la seva banda, les dades sobre el conjunt del teixit associatiu 

espanyol passen de tenir 2,6 associacions per cada mil habitants a l’any 

1990 a tenir registrades al 2002 més de sis organitzacions per cada mil 

habitants (exactament 6,2 per mil). En aquest darrer cas, la evolució de la 

densitat associava és força més accentuada, comparada amb les de 

Catalunya, ja que la seva densitat ha augmentat pràcticament un 140% en 

poc més d’una dècada. 

 

- Finalment, considerem que s’ha de comentar les dues tendències globals 

diferents que presenten els dos casos estudiats. En el cas espanyol 

s’aprecia una clara i sostinguda tendència cap a l’enfortiment i creixement 

de la xarxa associativa mentre que les dades catalanes mostren, per als 

darrers anys dels quals disposem dades, un cert estancament en el 

creixement de la densitat del seu teixit associatiu. De fet, la densitat del 

teixit organitzatiu català no varia de forma significativa entre el 2003 i el 

2006 mostrant un caràcter bastant estable. 

 

Per acabar en aquesta anàlisi comparada, s’han utilitzat les de dades aportades pel 

projecte de recerca “Participación política y capital social en España: un análisis 
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comparado”25. Per a realitzar el treball de camp i  ja que es va haver d’elaborar un 

cens de les organitzacions existents en diferents municipis espanyols (Montero, Font i 

Torcal 2006). Per a la confecció d’aquest cens es va treballar amb diferents fonts 

d’informació com els registres d’entitats dels diferents àmbits territorials (estatal, 

autonòmic i municipal) i els llistats d’organitzacions de diferents  sectors d’actuació 

(assistencial, esportiu, juvenil, professional i religiós)26. A més a més, aquesta tasca es 

va completar amb la realització d’un treball de camp per tractar de localitzar aquelles 

organitzacions que no apareixien als registres oficials. 

  

Les dades dels diferents municipis són les següents: 

 

Taula 2.2.- Densitat de la xarxa associativa a diferents municipis. 

 Alcalá 
de 

Henares 
Andoain Errekalde Deusto 

Mejorada 
del 

Campo 
Gracia Caldes de 

Montbui Sabadell Sant 
Andreu 

Assoc. 
detectades 420 104 236 363 63 1.072 106 1.129 600 

Habitants 172.418 14.540 45.937 53.836 15.500 114.018 12.879 185.270 135.137 
Assoc. per 
cada 1000 
habitants 

2,4 7,5 5,1 6,7 4,1 9,4 8,2 6,1 4,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del projecte CID 2002. 

 

Si tractem aquestes mateixes dades de forma agregada, es pot observar que, tot i no 

ser una mostra representativa a nivell autonòmic, els territoris catalans d’aquest estudi 

presenten una densitat aproximada de la seva xarxa associativa de 6,5 organitzacions 

per cada mil habitants mentre que al conjunt de l’Estat espanyol la seva densitat es del 

5,5. A més, si comparem ciutats de tamany similars (com poden ser els municipis 

d’Alcalá de Henares amb el de Sabadell i el municipi madrileny de Mejorada del 

Campo amb Caldes de Montbui) es pot apreciar com la densitat associativa d’aquests 

municipis catalans és sensiblement superior a la detectada als municipis madrilenys. 

Per tant i tot i la dificultat per utilitzar-les com a mostra representativa de tot el territori, 

aquestes dades sí que ens serveixen, per contra, per enfortir les dades anteriors 

presentades en aquest indicador i que ens mostren la existència d’una xarxa 

associativa més densa a Catalunya.  

 

                                                 
25.- Per a més informació sobre aquest projecte visitar la següent pagina Web: www.upf.es/dcpis/grcp/cid 

Sobre el projecte a nivell internacional es pot consultar a: www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/cid 
26.- Concretament, la explicació del treball de camp es pot consultar a l’annex 2 de la publicació de 

Montero, Font i Torcal (2006). 
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Però, com és aquesta densitat del teixit associatiu català i espanyol si ho comparem 

amb dades del nostre entorn europeu? És el nivell de la densitat associativa catalana 

similar a la d’altres indrets d’Europa? Per tractar d’aportar una mica de llum a aquests 

dubtes, hem utilitzat les dades del projecte CID a nivell europeu. Aquestes dades ens 

donen informació de la densitat associativa de diferents municipis europeus que ens 

serveixen per fer una aproximació i poder comparar, sempre tenint present l’àmbit de 

les dades i interpretant els resultats amb un grau de cautela, la densitat de la xarxa 

associativa catalana en el nostre context europeu. Les dades es troben reflectides a la 

taula següent: 

 

Taula 2.3.- Densitat de la xarxa associativa a diferents municipis d’Europa (2001-

2003)27: 

 

País/regió Municipi habitants associacions densitat Mitjana 

Mannheim 319.944 5.002 15,6 

Vaihingen 27.000 437 16,2 
Alemanya 

occidental 
Althütte 4.044 49 12,1 

14,6 

Chemnitz 259.250 1.388 5,4 

Limbach-

OBerfrohna 
27.552 309 11,2 

Alemanya 

oriental 

Bobritzsch 4.887 54 10,8 

9,1 

Holanda Enschede 150.449 1.658 11,0  

Regne Unit Aberdeen 212.650 1.907 9,0  

Berna 123.254 1.198 9,7 

Thun 39.854 229 5,7 

Bolligen 6.300 60 9,5 

Suïssa- Cantó 

Germànic 

Blumenstein 1.215 19 15,6 

10,1 

Lausana 125.238 925 7,4 

Yverdon-les-

Bains 
24.000 194 8,1 

Crissier 6.120 28 4,6 

Suïssa- Cantó 

Francès 

Champagne 657 13 19,8 

10 

Catalunya   7,0  

Madrid   3,8  Espanya 

Euskadi   6,4  

Font: Morales i Mota (2006: 81). 

 

                                                 
27.- En aquesta taula s’ha agrupat les dades dels municipis (o districtes) catalans, madrilenys i bascos per 

tal de reduir la quantitat de dades i sintetitzar els resultats. Les dades concretes ja han estat exposades al 

quadre anterior. 
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Com s’aprecia en les dades sobre la densitat del teixit associatiu d’aquest quadre, tot i 

que la densitat detecta en el territori català és superior al registrat en l’espanyol, la 

densitat catalana és sistemàticament inferior a la dels nostres veïns europeus. Mentre 

que la densitat de la xarxa d’entitats catalana és de set associacions per cada mil 

habitants, la localitat escocesa d’Aberdeen disposa de nou associacions i la holandesa 

de Enschede d’onze per cada mil habitants. Aquesta major densitat de la xarxa 

associativa europea es confirma si es miren les dades agregades d’aquests municipis 

com, per exemple, les deu associacions per cada mil habitants que existeixen als dos 

territoris suïssos estudiats, diferència que es mostra encara molt més accentuada en el 

cas de les dades per la zona d’Alemanya occidental amb les quasi quinze 

organitzacions voluntàries per cada mil habitants. 

 

2.1.1.2 La xarxa associativa a Catalunya per dintre 
 

Però, podem conèixer els àmbits d’activitat de les associacions catalanes? és 

distribueix de forma uniforme la xarxa associativa a les diferents comarques 

catalanes? Tot seguit es tractarà de fer un retrat intern i territorial del teixit associatiu 

català. Amb dades de l’Institut Català d’Estadística podem conèixer quins són els 

àmbits d’activitat declarats per les associacions. Així, el seu gràfic ens mostra la 

distribució de les associacions registrades al 2007 per àmbit d’activitat: 

 

Gràfic 2.2.- Associacions registrades al 2007 per àmbits d’activitat (en percentatge): 

Assistència social
4%

Cultura
42%

Ensenyament i 
investigació

11%

Drets
13%

Sectors
7%

Espai
5%

Salut
1%

Altres
17%

 
Font: IDESCAT 2008. Nota del gràfic: correspondència de les etiquetes: Drets: es refereix a “ Foment i defensa del 

drets civils, socials i de la persona”. Sectors: es refereix a “ Interessos de sectors econòmics, geogràfics o 

professionals”.  Espai: es refereix a “ Ordenació de l’espai, ecologia i habitatge”. 
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Una ràpida visió del conjunt ens permet apreciar la existència d’una xarxa associativa 

d’accentuat caràcter cultural. Com es pot apreciar una part important de les 

associacions catalanes, quatre de cada deu, té la cultura com el seu àmbit d’activitat. 

De la resta d’esferes activitats s’aprecia com el 13 per cent de les associacions 

catalanes es centren en la defensa dels drets civils, socials i de les persones com a 

àmbit d’actuació mentre que una quantitat lleugerament d’organitzacions (l’11 per cent 

del total) indiquen estar centrades en el camp de l’ensenyament i la investigació. En 

l’altre extrem i de forma bastant més minoritària, únicament una de cada cent 

associacions registrades indica treballar en l’àmbit de la Salut mentre el 4 per cent 

ubicava l’assistència social com el seu àmbit d’activitat. Per acabar de comentar 

aquestes dades, únicament esmentar que el quasi una de cada cinc associacions han 

estat ubicades a altres àmbits28. 

 

A nivell territorial, s’ha estudiat la densitat de la xarxa associativa a cadascuna de les 

comarques catalanes i la heterogeneïtat interna d’aquesta xarxa associativa prenent 

com a indicador d’aquesta diversitat els diferents àmbits d’activitats en els quals es 

classifica, com s’ha vist anteriorment, les associacions. Per fer aquestes anàlisis s’ha 

optat per barrejar diferents estratègies davant la correlació existent entre el volum del 

teixit associatiu i la població de cadascuna de les comarques. Les diferents 

estratègies, per realitzar aquests anàlisis a nivell territorial, s’han concretat en els 

següents tres eines:  

- L’indicador de densitat associativa per comarques (per cada mil habitants). 

- Pes relatiu dels diferents àmbits d’activitat per cadascuna de les comarques. 

- Un indicador que ens informa de la heterogeneïtat interna del teixit associatiu per 

comarques, utilitzant els diferents àmbits d’activitat abans esmentats29. Aquest 

indicador s’ha operacionalitzat de la següent forma: 

                                                 
28.- Sense més informació d’aquestes associacions és difícil ubicar-les. Tanmateix, la no existència d’un 

àmbit d’activitat que es trobi centrat en la pràctica esportiva o d’oci ens fa pensar en que és probable que 

la majoria d’aquestes “Altres” associacions es centrin en aquesta activitat degut a la creixent importància 

d’aquest tipus d’associacions a la nostra societat (ens referim a associacions en les quals no sigui 

necessària la llicència federativa, ja que aquestes són comptabilitzades de forma especial). Per exemple, 

una recerca sobre els joves catalans mostrava graus molt dispars de participació en la xarxa associativa en 

funció de si es considerava la participació en associacions esportives (Gonzàlez, Collet i San Martin 

2007). 
29 És un indicador que s’ha construït sota l’esquema de l’indicador de Número de Efectiu de Partits 

(Laakso i Taagepera 1979) que en la seva versió original serveix per conèixer el grau de fragmentació del 

vot (per una explicació més completa consultar Anduiza i Bosch (2004). 
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Número efectiu 

d’àmbit d’activitats 
1 / Ʃ (pes relatiu de cada àmbit d’activitat)2 

 

On tenint present que existeixen un total de vuit àmbits d’activitat diferents oscil·larà 

entre el 1, en el cas hipotètic cas que totes les associacions d’una comarca estiguin 

centrades al mateix àmbit d’actuació i el 8 que es donaria en l’hipotètic cas que hi 

haguessin la mateixa quantitat d’associacions a tots els àmbits d’actuació. Per tant, un 

número proper a 1 en aquest indicador ens parla de mínima heterogeneïtat interna del 

teixit associatiu i un número proper a 8 indica màxima heterogeneïtat interna del teixit 

associatiu (sempre tenint clar que ens referim als àmbits d’actuació). 

 

A continuació, podem observar gràficament la diferent distribució de la densitat 

associativa a les comarques catalanes. Aquest mapa, en contrast amb el del total 

d’associacions per comarques i el de població (gràfics a2.1 i a2.2 de l’annex) en el que 

s’apreciava uns números absoluts més alts en les comarques litorals, ens mostra com 

la densitat associativa és més baixa en les comarques del litoral català mentre les 

comarques centrals (El Berguedà, el Solsonès, la Segarra, la Conca de Barberà, les 

Garrigues i el Priorat) juntament amb les comarques del Nord de Lleida són les que 

presenten una densitat més alta. Uns exemples d’aquestes dades són les 19,2 i 18,2 

associacions per cada mil habitants del Pallars Sobirà i del Priorat respectivament, en 

contrast amb les 5 associacions, registrades, per cada mil habitants de la comarca del 

Vallès Occidental. 

Mapa 2.1.- Densitat associativa per comarques de Catalunya (2007): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT 2008. 

Comarques de Catalunya
por Densitat associacions per 1000 h

10 ,7 a 19 ,2   (10)
8,7 a 10 ,7   (10)
6,8 a 8,7   (10)
4,7 a 6,8   (11)
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En anàlisis anteriors s’ha vist com la densitat associativa ha crescut en el conjunt de 

Catalunya en els darrers anys. Però, ha estat aquest creixement relativament 

homogeni en els diferents territoris catalans o es poden detectar tendències i 

evolucions diferents per zones geogràfics? Com es pot comprovar al mapa següent, 

les dades sobre la evolució de la densitat associativa ens indiquen la existència de 

pautes dispars en el conjunt del territori català30.   

 

Apreciant la divisió de les comarques en tres nivells d’evolució de la densitat 

associativa s’aprecia que les comarques en les quals es localitzen los quatre capitals 

de província catalanes es troben en el grup amb un nivell de creixement de la densitat 

associativa més baix juntament amb les comarques del seu voltant (de forma més 

clara en el cas de les comarques que rodegen el Tarragonès i no tan accentuada en el 

cas del Gironès), en el Vallès Oriental com a comarca que té frontera amb el 

Barcelonès. També és detecta una evolució més atenuada de la densitat de la xarxa 

associativa en la comarca del Bages i en les comarques pirinenques de la Cerdanya i 

la Vall d’Aran. Tanmateix cal esmentar que únicament les comarques del Baix 

Penedès i del Tarragonès presenten una evolució de la densitat de la xarxa 

associativa comarcal negativa i, per tant, interior al 2007 que al 200331. 

 

Per altra banda, les dades ens mostren que la xarxa associativa ha guanyat en 

densitat de forma més accentuada en les comarques de la província de Lleida, amb 

les excepcions de la comarca on s’ubica la capital i la Vall d’Aran com ja s’ha explicat 

just abans, a les comarques gironines de la Garrotxa i el Ripollès i a les comarques 

tarragonines de la Terra Alta i la Ribera de l’Ebre. En els territoris de la província de 

Barcelona, la comarca del Maresme és la única amb mostrar una forta evolució 

positiva de la densitat organitzativa. Com a dada, indicar que les comarques on més 

ha crescut la densitat associativa han estat l’Alta Ribagorça i la Terra Alta amb una 

xarxa associativa que al 2007 representava el 143% i el 131% (respectivament) en 

comparació a les dades del quinquenni anterior. Esmentar que es torna a apreciar 

certs comportaments generals divergents en les comarques catalanes si les mirem en 

                                                 
30.- Aquest anàlisi es centra en el canvi produït en el 2007 respecte el 2003, el qual és el primer any pel 

que es disposen les dades d’associacionisme desagregades per comarques. 
31.- El teixit associatiu del 2007 al Baix Penedès representa el 87% de la que existia cinc anys enrere 

mentre que les dades del Tarragonès són menys dures, tenint al 2007 el 98% de la xarxa d’associacions 

voluntàries en comparació amb les dades del 2003. 
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funció de la seva ubicació geogràfica, sent les comarques litorals les que presenten 

una evolució de la densitat associativa més atenuada mentre les comarques més 

interiors mostren nivells de creixement de la seva densitat més alts. 

 

Mapa 2.2.- Evolució de la densitat associativa per comarques de Catalunya (2003-

2007): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT. 

 

A continuació passem a mirar les dades relatives a la distribució interna de les xarxes 

associatives comarques. Degut a l’enorme quantitat de dades que resulta del 

creuament entre les 41 comarques catalanes i els vuit àmbits d’activitat que classifica 

les associacions s’ha decidit incloure els mapes per cadascun dels àmbits en l’annex 

(gràfics del a2.3 al a2.10). Com ja s’havia esmentat anteriorment, l’àmbit cultural era 

l’activitat en la que s’ubicaven de forma majoritària el conjunt de les associacions 

registrades a Catalunya i, per aquesta raó, fixarem la nostra atenció en aquestes 

dades ja que és l’àmbit on s’ubica més del 40% de les associacions.  

 

Com es pot apreciar al gràfic quatre, existeix bastant disparitat per comarques en el 

percentatge de les seves associacions que es centren a l’activitat cultural detectant-se 

una distància percentual bastant gran entre les dues comarques situades als extrems, 

Comarques de Catalunya
por Evolució de densitat 

116,1 a 142,7  (14)
109,8 a 116,1  (12)
86,6 a 109,8  (15)
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és a dir entre la Cerdanya i la Terra Alta32, distància que assoleix els 35 punts 

percentuals. 

 

Gràfic 2.3.- Percentatge d’associacions de l’àmbit d’activitat “cultural” per comarques a 

l’any 2007:  
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Nota: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 2008. *La línia horitzontal és la dada per al conjunt de 

Catalunya. 

 

 

De forma bastant sintètica cal indicar dos punts importants d’aquestes dades: 

 

- Pràcticament quatre de cada deu comarques catalanes (exactament són 16 

comarques) presenten un percentatge de grups a la xarxa associativa que 

es situa per sota de la mitjana catalana. Com es pot apreciar millor al gràfic 

anterior aquestes comarques es concentren en la part nord del litoral de la 

província de Barcelona així com en la província de Girona.  

 

- Per altra banda, les comarques amb uns percentatges superiors 

d’associacions que es dediquen a l’activitat cultural es concentren en la part 

interior de la província de Tarragona i en les del sud de Lleida. D’aquesta 

                                                 
32.- Únicament el 28,4% de les associacions del teixit de la Cerdanya es dediquen a les activitats culturals 

mentre aquest percentatge és del 63,7% a la Terra Alta. 
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forma es dibuixa un mapa en el que s’aprecia un major pes de les 

associacions culturals en la part interior del territori català. 

 

Finalment, del número efectiu d’àmbits d’activitat ha estat calculat per al conjunt de 

Catalunya i a cadascuna de les comarques. La distribució per àmbits d’activitat 

esmentada unes pàgines abans en el cas català, ens mostra la existència d’un número 

efectiu de 4,2 àmbits d’actuació en una posició intermèdia en el continuum 

d’homogeneïtat / heterogeneïtat. En el següent gràfic, podem veure la variació del 

número efectiu d’àmbits d’activitat de cadascuna de les comarques respecte a la dada 

global33. Així, aquelles comarques amb una dada negativa tenen menys nivell 

d’heterogeneïtat interna. 

 

Gràfic 2.4.- Número efectiu d’àmbits d’activitat per comarques comparat amb el 

número efectiu català: 
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Nota: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 2008. 

 

Respecte als nivells d’heterogeneïtat interna del teixit associatiu de les comarques 

catalanes cal esmentar la existència d’importants divergència pel que respecta al 

número efectiu d’àmbits d’activitat. En el extrem amb un nivell inferior d’heterogeneïtat 

trobem les comarques de la Terra Alta, Pla d’Urgell, Ribera d’Ebre, Priorat, Les 

Garrigues i la Conca de Barbera totes elles comarques interiors de la província de 

Tarragona i del sud de Lleida.  
                                                 
33.- Calculat amb la formula: Número efectiu d’àmbits d’activitat comarcal – Número efectiu d’àmbits 

d’activitat del conjunt de Catalunya. 
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Per l’altra banda, les comarques amb un índex més alt d’heterogeneïtat són el Baix 

Llobregat, Barcelonès, Maresme i Vallès Oriental concentrades al voltant de la capital 

catalana, el Gironès on s’ubica la ciutat de Girona i, de forma destacada, les 

comarques del Ripollès i la Cerdanya ubicades en el centre dels Pirineus catalans. 

Aquestes semblen estar indicant que, a nivell general, hi ha una relació entre les zones 

urbanes i la seva àrea d’influència i la creació d’un teixit associatiu més divers i 

heterogeni. Aquesta relació podria venir donada degut a la major complexitat social 

existent en aquells territoris amb majors aglomeracions poblacionals i, per tant, la 

existència d’una major necessitat de la societat civil per cobrir més àmbits d’activitat 

que ens poblacions més reduïdes no són tan necessaris.  

 

La existència d’aquesta heterogeneïtat en el teixit associatiu serà controlat en el 

capítol següent, quan passarem a estudiar les factors explicatius de l’associacionisme 

individual dels ciutadans, mitjançant la introducció de variables per controlar l’efecte de 

la dimensió del municipi. Efecte que, per altra banda, ja ha estat assenyalat per altres 

autors com un dels factors que incideix en el comportament polític dels ciutadans 

(Milbrath 1965: 128-130, Putnam 2000: 204-215) i, per tant, també podria afectar el 

seu grau d’associacionisme  

 

 

2.1.2 Dinamisme del teixit associatiu 

 
En aquest indicador, es pretén, com ja s’ha comentat al llarg de la introducció d’aquest 

apartat empíric, estudiar la capacitat de les societats i de les xarxes associatives de 

Catalunya per incentivar i ajudar a la creació de noves entitats que augmenten el 

pluralisme i la varietat interna de la xarxa organitzativa ja establerta. 

 

Pel que respecta a Catalunya, s’ha tornat a utilitzar les dades de l’IDESCAT per saber 

la capacitat de creació de noves entitats de la societat catalana. En el següent quadre, 

es pot observar la evolució en l’augment anyal que s’ha produït en d’aquest indicador, 

durant el període 1994-2006, en el conjunt d’entitats inscrites en els registres oficials 

de la Generalitat de Catalunya: 
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Taula 2.4.- Dinamisme del teixit associatiu a Catalunya (1994-2006): 

 Inscrites any 

anterior 

Creixement 

total 

Creixement 

percentual 

1994 36098 4071 11,3 

1995 40169 3481 8,7 

1996 43650 2220 5,1 

1997 45870 4944 10,8 

1998 50814 2753 5,4 

1999 53567 2599 4,9 

2000 56166 -8013 -14,3 

2001 48153 2316 4,8 

2002 50469 2291 4,5 

2003 52760 2284 4,3 

2004 55044 2288 4,2 

2005 57332 138 0,2 

2006 57470 2294 4,0 

Mitjana del 

període 
 1820,5 4,1 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

 

Com ens mostra el quadre anterior, el dinamisme de la xarxa associativa catalana 

presenta un creixement mitjà del 4,1% anyal en el nombre total d’entitats existents en 

aquest territori34. Aquestes dades, per si mateixes, mostren una bona vitalitat de la 

dimensió organitzativa de la societat civil catalana ja que, tot i la existència d’una 

quantitat important d’associacions actives i d’una densitat associativa apreciable, 

segueixen sorgint noves entitats que, com ja s’ha esmentat, tenen externalitats 

positives afavorint l’augment de la pluralitat del mateix conglomerat associatiu, la 

defensa d’interessos més diversos i una ampliació dels àmbits d’actuació a les que es 

dediquen les associacions. Aquests canvis positius actuen com elements facilitadors 

d’una major connexió de la xarxa associativa i els propis ciutadans, interacció 

(participació cívica) que produeix efectes positius  a nivell individual i col·lectius. 

  

Però, és aquest nivell de dinamisme associatiu també superior al detectat en el cas 

espanyol com succeeix amb la densitat de la xarxa associativa? Per tal de fer l’anàlisi 

comparada i degut a la diferent magnitud (en quant a quantitat d’organitzacions ja 

establertes) dels dos territoris estudiats, s’ha utilitzat les dades percentuals, sobre la 

                                                 
34.- Aquest dinamisme de creació de nous col·lectius en la xarxa associativa té un signe positiu a totes les 

comarques catalanes en el període 2003-2007. 
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seva vitalitat per la generació de noves organitzacions, en els diferents períodes que 

estem treballant agafant el punt temporal més allunyat com a base o referència. En el 

següent gràfic podem apreciar la evolució del dinamisme als dos territoris: 

 

Gràfic 2.5.- Evolució comparada del dinamisme del teixit associatiu. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya per a Catalunya i de l’Institut Nacional 

d’Estadística per a Espanya. 

 
Com s’aprecia de forma nítida i tenint present el diferent nivell de partida als dos 

àmbits territorials (és a dir, quantitat d’associacions ja existents), el dinamisme que 

presenta la xarxa associativa espanyola és clarament superior al detectat en el cas del 

teixit organitzatiu català. A més, les dades del cas espanyol mostren que el dinamisme 

en la creació de noves associacions presenta una tendència de creixement constant 

en el temps analitzat (1990-2002) mentre que ritme de creació de nous col·lectius és 

clarament inferior en el cas català per al període 1993-2006 i amb una tendència de 

creixement molt més feble que podria estar indicant certa fase d’estabilització de la 

seva xarxa associativa35. 

 

Altra informació que ens ofereix aquesta dada sobre el dinamisme de la xarxa 

associativa de Catalunya i Espanya es troba relacionada amb les “edats” de les seves 

associacions. Al presentar el teixit organitzatiu espanyol un ritme de creixement més 

elevat, comparat al català, provoca que la seva xarxa d’associacions voluntàries 

                                                 
35.- Torcal i Montero (1999) assenyalen que la majoria de les associacions creades en el conjunt 

d’Espanya tenen un caràcter bàsicament local, incentivat (en part) pel procés de descentralització 

autonòmica des de la dècada dels vuitanta. 
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estigui formada per associacions creades més recentment mentre que el teixit català 

estarà estructurat amb un pes relatiu superior de col·lectius amb una major antiguitat.  

 

Amb la intenció de contrastar-ho, s’ha utilitzat les dades aportades per les mateixes 

organitzacions que varen participar en el projecte de recerca dirigit per Montero, Font i 

Torcal. Amb aquestes dades empíriques es pot observar que les xarxes associatives, 

dels municipis analitzats de Madrid i Euskadi, són en ambdós casos més joves i 

recents que el teixit associatiu existent en el cas català. És a dir, tot i les limitacions 

d’aquestes dades, sembla que ens mostren i reafirmen la tendència detectada36.  

 

Taula 2.5.- Període de creació de les associacions (percentatge fila): 

  Fins el 1975 1976-1985 1986-1995 1996-2001 

  % n % n % n % N 

Catalunya 31,8 234 17,8 131 25,4 187 24,9 183 

Euskadi 16,8 24 20,3 29 30,1 43 32,9 47 

Alcalá de 

Henares 
8,1 10 29,0 36 40,3 50 22,6 28 

Àmbits 

territorials 

TOTAL 26,7 268 19,6 196 27,9 280 25,7 258 

Nota: Elaboració pròpia amb dades de l’enquesta a organitzacions del projecte CID 2002. 

 

2.1.3 Grau d’associacionisme individual 

 
Aquest darrer indicador que utilitzem per conèixer l’estat de l’associacionisme a 

Catalunya ens reflecteix el percentatge total de la població que afirma participar en 

algun tipus d’organització. 

 

En primer lloc, es tractarà d’exposar les diverses dades que existeixen sobre el 

fenomen de l’associacionisme de diversos treballs i recerques, revisant aquelles dades 

que porten algun tipus de problema. Després de la revisió d’aquestes dades existents, 

es treballarà sobre l’enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques número 2.450 

de març del 2002, que ens servirà de referència clau alhora de poder comparar el grau 

d’associacionisme dels catalans i el dels espanyols.  

 

Abans de començar a exposar les dades, cal comentar que en l’intent de quantificar el 

fenomen de l’associacionisme s’aprecien unes diferències considerables en els 

resultats degut a que es treballa amb diferents qüestionaris i amb recerques que, 
                                                 
36.- Aquesta conclusió coincideix amb la expressada per Méndez i Mota (2006). 
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òbviament, presenten formats diferents. Per tant, les dades s’han d’interpretar com a 

indicador aproximats del grau d’associacionisme i evitant, a no ser que es vulguin 

assumir molts riscos, fer una interpretació i una anàlisi comparada basant-nos en una 

dades obtingudes mitjançant diferents metodologies, diferències que es centren en la 

diversitat d’estratègies que rodegen el treball de camp i la formulació concreta de la 

pregunta sobre l’associacionisme que es realitza als qüestionaris. 

 

Quines són les dades existents d’altres treballs realitzats o d’estudis facilitats per 

diferents organismes? En primer lloc i centrant la nostra atenció en el nostre cas 

d’estudi, s’ha d’esmentar que les dades existents sobre el fenomen de 

l’associacionisme a Catalunya són relativament escasses (si es compara amb la 

quantitat de dades que existeixen sobre aquest fenomen per a Espanya) i, com ja s’ha 

esmentat anteriorment, a excepció de les dades que exposarem de l’enquesta del CIS 

de març del 2002, aquestes dades no poden ser directament comparades. 

  

Una primera dada que comentem sobre la taxa associativa a Catalunya és del 2001 i 

aquesta informació sobre la població de Catalunya prové de l’Enquesta de consum i 

pràctiques Culturals 2001 del Departament de Cultura juntament amb l’Institut 

d’Estadística de Catalunya. Pel que respecta al treball de camp, cal assenyalar que es 

realitzà el mes de juny del 2001, mitjançant una enquesta telefònica a 7.000 persones 

de 15 anys i més, representatives de la població catalana. La dada sobre 

l’associacionisme a Catalunya és la següent: 

 

Taula 2.6.- Dades d’associacionisme a Catalunya de l’IDESCAT (2001). 

 Homes Dones Total % Homes % Dones % Total 

Associacionisme 924 705 1629 36,7 26,3 31,3 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 2001. 

 

Segons aquestes dades oficials, la taxa global de l’associacionisme a Catalunya és del 

31,3%. No obstant, cal tindre present que en aquesta enquesta es té en compte si es 

pertany a almenys una entitat o organització de tipus cultural, social, esportiva o 

política, de forma voluntària ja que han quedat excloses les afiliacions obligatòries com 

els col·legis professionals obligatoris, les comunitats de propietaris i qualsevol altre 

tipus d’entitat d’aquesta classe. 

 

També s’ha considerat necessari i oportú introduir altres dades del fenomen de 

l’associacionisme a Catalunya extretes del Projecte Internet Catalunya (PIC) dirigit per 
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Castells i Tubella37. En aquesta recerca s’ha analitzat la utilització de la xarxa 

d’Internet i la seva relació amb les pràctiques socials del conjunt de la població de 

Catalunya. Les dades aconseguides, amb enquestes realitzades entre els mesos del 

febrer i maig del 2002, a una mostra de 3005 persones representatives de la població 

catalana, ens faciliten, segons la presentació del mateix projecte, una radiografia del 

conjunt de la societat catalana en la relació diferencial amb les formes d’organització i 

relació social característiques del nou context tecnològic i cultural de la societat xarxa. 

Les dades de d’aquesta recerca es poden consultar a la següent taula38: 

 

Taula 2.7.- Dades d’associacionisme a Catalunya detectat pel “Projecte Internet 

Catalunya” (2002): 

 N % total 

Pertany a alguna associació 958 31,9 

No pertany a cap associació 2047 68,1 

Total 3005 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Projecte Internet Catalunya 2002. 

 

Com es pot observar, les dades del “Projecte Internet Catalunya” ens mostren una 

realitat associativa molt propera a la que ens havia marcat les dades de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya. Segons aquestes dades, una mica menys d’un terç de la 

població catalana és membre d’alguna associació voluntària i, per tant, es troba 

connectat, com a mínim formalment, amb el teixit associatiu català. 

 

En canvi, l’enquesta 2450 del CIS, realitzada al 2002, ens mostra un nivell 

d’associacionisme sensiblement superior al detectat en la població catalana per 

aquestes dues recerques prèvies esmentades. Les dades d’aquesta enquesta ens 

diuen que del conjunt de la població catalana el 42,6% és membre d’alguna entitat del 

teixit associatiu català. Com es pot apreciar, existeixen més de deu punts percentuals 

de diferència sobre el fenomen de l’associacionisme en recerques molt properes en el 

temps. 

 

Com podem explicar aquestes diferències? S’expliquen a canvis sobtats de la relació 

entre la població catalana i la seva xarxa associativa o hi ha raons metodològiques que 
                                                 
37 .- La Web d’aquest projecte és: http:// www.ouc.edu/in3/pic/cat/index.html 
38.- Les dades es troben a l’apartat 3.5 anomenat “la sociabilitat en la societat catalana” i més exactament 

a les següents adreces electròniques: 

http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/1/3/3_5_13.html 

http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/1/3/3_5_14.html 
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són els factors explicatius d’aquests canvis? En primer lloc, indicar que la participació 

dels individus en l’esfera pública i política ve marcada per unes pautes culturals que 

són bastant estables i, per tant, no sembla lògic que aquestes diferències es puguin 

explicar per canvis sobtats en el comportament de la població.  

 

Per tant, les explicacions metodològiques semblen més pausibles. En aquest sentit, 

s’observa una formulació i estructuració de la pregunta sobre el fenomen de 

l’associacionisme bastant diferent entre les dues darreres recerques. Mentre, per una 

banda, l’enquesta del CIS pregunta directament sobre la pertinença a una sèrie 

extensa d’organitzacions al Projecte Internet Catalunya s’ha fet servir la pregunta filtre: 

“Pertany a alguna associació?” i sols es preguntava pel tipus d’organitzacions de la 

que es membre a aquells enquestats que havien contestat prèviament de forma 

afirmativa i, per tant, no existeix la capacitat de fer memòria a l’enquestat i ajudar-li a 

recordar sobre l’afiliació a alguna entitat voluntària. Tot i que el cost temporal d’emprar 

la formulació de la pregunta sobre el fenomen de l’associació en aquesta versió del 

CIS és més elevat, es considera que l’ajuda que ofereix als entrevistats a recordar els 

diferents tipus d’associacions ens aporta unes dades sobre l’associacionisme 

individual més fiables. 

 

Recentment s’han portat a terme altres estudis que ens serveixen per completar les 

dades de Catalunya fins pràcticament l’actualitat. La primera dada prové de l’estudi de 

l’IDESCAT sobre la població catalana on es detecta que, a l’any 2006, el 37% de la 

població catalana pertany a algun col·lectiu del teixit associatiu39. Per contra, la segona 

recerca que ens aporta dades, del mateix any, sobre el fenomen polític que ens 

interessa l’aporta l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de 

Catalunya (ECVHPC) (2006) que impulsa l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 

de Barcelona (IERM) i que detecta un associacionisme del 45,6% per al conjunt de la 

població catalana. Torna a sorgir cert nivell de divergència en les dades degut a la 

utilització de metodologies i qüestionaris diferents. Tanmateix, fixant-nos en la 

dimensió de la mostra més gran que disposa l’ECVHPC (10398 entrevistes a tot el 

territori de Catalunya) per les 2208 entrevistes de la primera dada i en la metodologia 

emprada a l’ECVHPC, la dada que indica que quasi la meitat dels catalans és membre 

d’alguna organització voluntària podria tenir més fiabilitat. En aquest estudi, l’univers 

estadístic és la població de com a mínim 16 anys que resideix al territori català, 

mitjançant la tècnica del mostreig aleatori estratificat i, de forma important, la entrevista 

                                                 
39.- Font: Departament de Cultura i Mitjanes de Comunicació i Institut d’Estadística de Catalunya. 
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s’ha realitzat de forma personal per entrevistadors qualificats en el domicili de les 

persones seleccionades. Una mirada longitudinal en el temps ens permet apreciar que 

la propensió associativa dels catalans podria estar augmentant en els darrers anys, tot 

i que les variacions metodològiques entre els diferents estudis no permeten fer 

aquesta afirmació de forma contundent per als darrers anys de la sèrie. 

 

Quines dades disposem sobre el fenomen de l’associacionisme a Espanya per poder-

ne fer la comparació? Òbviament disposem de l’enquesta CIS 2450 (2002) que ens 

permet fer la comparació directa però s’ha recopilat dades longitudinals també en el 

cas espanyol per intentar tractar de comparar les tendències associativa de totes dues 

societats. Tot i que com s’ha esmentat anteriorment, moltes d’aquestes dades 

presenten problemes per fer la comparació directa degut als efectes que el tipus de 

pregunta i el disseny de recerca pot provocar sobre les mateixes dades. 

 

Les primeres dades a comentar sobre l’associacionisme a nivell de l’estat espanyol, 

són utilitzades per Tezanos (2001). Segons aquestes dades el percentatge de 

ciutadans espanyols que formaven part d’algun tipus d’organització va oscil·lar els 

anys 1995-2000 entre el 22,8% al 16,9% de l’any 1998.  Per tant, aquestes dades 

ens dibuixen, per aquest període, un grau d’associacionisme relativament baix a la 

societat espanyola en el que pràcticament tan sols un de cada quatre ciutadans 

mantenia una relació com a soci amb els grups de la xarxa associativa. A més 

aquestes dades mostren que els darrers tres anys del que es disposen dades són els 

que presenten nivells menors d’associacionisme, dada que semblaria indicar la 

existència de certa tendència cap a la disminució del percentatge de ciutadans 

membres d’alguna associació. Les dades estan disponibles a la següent taula: 

 

Taula 2.8.- Dades d’associacionisme a Espanya (1995-2000) (en %): 

 Percentatge de ciutadans 
membres d’algun tipus 

d’associació. 

Percentatge de ciutadans no 
membres de cap tipus 

d’associació. 
1995 22,6 77,4 
1996 22,8 77,2 
1997 22,5 77,5 
1998 16,9 83,1 
1999 21,9 78,1 
2000 20,8 79,2 

Font: GETS, Encuestas de Tendencias Sociales, diversos anys40. 

 

                                                 
40.- La pregunta realitzada és:  

“Dígame, ¿pertenece Ud. a alguna asociación cívica, cultural, social o política?-Sí, -No, -No contesta.  
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De fet aquesta tendència a la disminució en el grau d’associacionisme de la població 

espanyola es assenyala pel mateix Tezanos (2001: 599): 

 

“Concretament, la quantitat de persones que declaren pertànyer a alguna 

associació es situava en paràmetres propers al 30% a mitjans de la dècada dels 

anys noranta, mentre que ha baixat al 20,8% a l’any 2000. És a dir, la 

participació associativa en Espanya és relativament baixa i, a més, sembla que 

també està declinant”. Tezanos (2001: 599)41. Traducció pròpia 

 

En sentit oposat, les dades treballades per Morales (2005) ens dibuixen una altra 

realitat associativa a l’estat espanyol. Per realitzar aquesta recerca, l’autora ha fet 

servir dades de les enquestes del Centre d’Investigacions Sociològiques i dades 

d’enquestes realitzades a nivell europeu (l’Eurobaròmetre) i de la Enquesta Mundial de  

Valors referides a la tendència associativa dels espanyols.  

  

Com es pot observar en la seva publicació, l’estudi comprèn vint anys del passat 

recent de l’associacionisme a l’estat espanyol i amb els dos grups de dades abans 

esmentats s’aprecia un nivell significativament superior a la taxa d’associacionisme 

detectada per Tezanos, tot i que cal assenyalar certes diferències en aquestes dades 

segons les fonts de procedència. 

 

Com s’aprecia, les dades sobre el nivell d’associacionisme és superior, de forma 

sistemàtica, a les enquestes del CIS que a les realitzades pels organismes 

internacionals, ja que mentre a les segones d’aquestes la taxa oscil·la entre el 20% i el 

30% a les dades de l’organisme estatal es situen entre el 30% i el 40%. A més, les 

dades internacionals no ens mostren una tendència clara de la taxa d’associacionisme 

espanyol mentre que les dades del CIS mostren una evolució positiva d’aquest 

fenomen social amb una augment lent, però realitzat de forma prou continuada, en els 

vint anys dels quals disposem de dades. Les dades concretes de les enquestes 

anteriors del CIS, degut a que com es pretén treballar amb l’enquesta 2.450 del CIS, 

podem veure si la taxa d’associacionisme sembla ser lògica, comparable i, per tant, 

fiable: 

 

 

                                                 
41.- Assenyalar que segons aquestes dades a l’any 1995, l’associacionisme a Espanya era del 22,6%. 

Possiblement, Tezanos es pot referir a altres dades o, simplement, és la seva interpretació particular. 
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Taula 2.9.- Dades d’associacionisme a Espanya (1980-2000): 

 1980 1985 1989 2000 

% associacionisme 31,1 28,7 35,0 40,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades utilitzades per Morales (2005). Dades CIS. 

  

Segons aquestes dades i de forma contrària a les conclusions de Tezanos, sembla 

que a les dues darreres dècades s’ha produït un progressiu augment en la taxa 

d’associacionisme dels ciutadans espanyols i, per tant, la mateixa societat civil ha 

aconseguit, com a mínim, eixamplar la seva base associativa. 

 

Per acabar amb les dades que fan referència estrictament a l’associacionisme a l’Estat 

espanyol, s’ha considerat interessant comentar les dades de l’Enquesta Mundial de 

Valors (EMV)42. Després de tractar i recodificar les dades43, l’associacionisme detectat 

és el següent: 
 

Taula 2.10.- Dades d’associacionisme a Espanya a la EMV.(1981-1990-1995): 

1981 1990 1995  

N % N % N % 

Associats 775 33,7 912 22,0 708 58,5 

No Associats 1528 66,3 3235 78,0 503 41,5 

Total 2303 100,0 4147 100,0 1211 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Mundial de Valors de 1981, 1990 i 1995. 

 

Com es pot observar, les dades de la taula anterior mostren una tendència similar a la 

detectada amb la resta de les dades ja treballades, és a dir, s’aprecia certa disminució 

en l’associacionisme en la dècada dels vuitanta mentre que als noranta s’aprecia un 

clar augment de la afiliació a entitats voluntàries. 

 

Tanmateix, la exagerada dada sobre l’associacionisme espanyol detectada a 

l’Enquesta Mundial de Valors del 1995 i, per això, s’ha tractat de conèixer les causes. 

Després de mirar les taxes d’associacionisme per tipus d’associació sembla que les 

causants d’aquest distorsió són les organitzacions religioses. Mentre, a les dades del 

Centro de Investigaciones Sociológicas, abans esmentades, tan sols el 3,8% de la 

                                                 
42.- De la World Values Survey tenim dades de les enquestes realitzades al 1981, 1990 i 1995. 
43.- A la WVS hi ha tres possibles respostes: 1) Membre actiu, 2) Membre inactiu i 3) No membre per 

cada tipus d’associació. Els canvis han estat per reduir els grups a 2, diferenciant entre membres (grup 

1+2) i els no membres (grup3) i creant una nova variable per conèixer el grau global d’associacionisme 

de la mostra. 
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mostra afirmava pertànyer a alguna organització eclesiàstica o religiosa, aquesta dada 

augmenta fins el 43,2% en el cas de l’Enquesta Mundial de Valors. 

 

La possible explicació d’aquesta diferència l’hem localitzada en la forma en que es 

troba formulada la pregunta. Mentre que a l’enquesta del Centro de Investigaciones 

Sociológicas es preguntava per la pertinença a organitzacions eclesiàstiques o 

religioses44, a l’Enquesta Mundial de Valors es preguntava per ser membre de 

l’església o organitzacions religioses45. Sens dubte, aquestes dues formes d’intentar 

preguntar per la pertinença a qualsevol associació religiosa presentaran resultats 

diferents degut a la confusió que, considerem, es crea en l’Enquesta Mundial de 

Valors. A més, aquesta confusió potser prou important (com assenyala la disparitat 

entre les dues enquestes) en el cas espanyol, ja que el pes de la religió (bàsicament, 

la catòlica) segueix sent important en la immensa majoria de la població sense que 

aquest fet comporti cap obligació (gran part són catòlics no practicants) participativa en 

aquesta organització. Segons la formulació de la pregunta emprada a l’Enquesta 

Mundial de Valors, es pot interpretar que ser simplement catòlic i, per tant, ser membre 

de l’església catòlica, significa pertànyer a aquesta organització. Per l’altra banda, la 

formulació que n’ha fet ús el Centro de Investigaciones Sociológicas a la seva 

enquesta és molt més acotada i s’entén que es pregunta per organitzacions concretes 

de tipus religiós i no pel simple fet de ser membre d’alguna religió concreta. 

 

De fet, si excloem les dades sobre les organitzacions religioses els resultats són molt 

més similars als que ens ofereixen els altres estudis esmentats. Si tenim present que 

les dades d’afiliació a organitzacions religioses detectat per les enquestes del CIS a 

l’Estat espanyol és del 3,8% podem dir que les dades globals d’afiliació són similars a 

les dues enquestes: 

 

 

 
                                                 
44.- Exactament, la forma de preguntar-ho és:  

“Para cada uno de estos tipos de organizaciones, le pediría que, por favor, me diga, en primer lugar, si Ud. 

es miembro o socio de alguna de esas organizaciones. (tipo de entidad) Organizaciones eclesiásticas o 

religiosas”. 
45.- Exactament, la forma de preguntar-ho és:  

“Ahora voy a leerle una lista de organizaciones voluntarias. Respecto a cada una de ellas, ¿Podría Ud. 

decirme si es Ud. miembro activo, si es Ud. un miembro no activo o si no es Ud. miembro de este tipo de 

organizaciones? (tipo de entidad) Iglesia u organizaciones religiosas”. 
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Taula 2.11.- Dades revisades d’associacionisme a Espanya a la EMV (1981-1990-

1995): 

 

1981 1990 1995  

N % N % N % 

Associats 562 24,4 792 19,1 420 34,7 

No Associats 1741 75,6 3355 80,9 791 65,3 

Total 2303 100,0 4147 100,0 1211 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Mundial de Valors del 1981, 1990 i 1995. 

 

Una vegada realitzada la recerca i anàlisi de les dades longitudinals del fenomen de 

l’associacionisme individuals a la societat espanyola i catalana, passem a tractar les 

dades de l’enquesta 2450 del CIS realitzada el març del 2002. Com ja s’ha comentat 

en aquest mateix estudi, amb el tractament de les dades d’aquesta enquesta, s’ha 

pogut aconseguir dades directament comparables de les taxes d’associacionisme 

d’aquests dos casos com a conseqüència de la existència de mostres representatives 

per a les dues poblacions o universos que ens interessen. Amb la finalitat de poder 

comparar els dos casos, presentarem tres tipus de dades sobre aquest fenomen 

polític: la taxa d’associacionisme, la multi-afiliació i la taxa associativa per tipus 

d’associacions. 

 

A la taula següent, podem observar les taxes d’associacionisme que, segons les 

dades d’aquesta enquesta, existeixen en els dos casos estudiats. A més, en aquesta 

taula s’ha afegit el nombre total d’individus entrevistats i la freqüència en que, a 

cadascun dels dos casos, assenyalaven la seva afiliació a algun tipus de organització: 

 

Taula 2.12.- Dades d’associacionisme a Catalunya i Espanya (2002): 

 

 Total entrevistats % Associats 

Catalunya 1135 42,6 

Estat espanyol 4252 42,1 

Font: Elaboració pròpia a patir de l’enquesta 2450 del CIS. 

 

Nítidament, aquestes dades ens dibuixen la existència d’una taxa similar 

d’associacionisme a les dues societats, en les quals una mica més de quatre de cada 

ciutadans afirma o reconeix ser membre d’alguna associació voluntària46.  

                                                 
46.- Així com en el cas català, sembla apreciar-se cert augment del seu nivell d’associacionisme individual 

a partir del 2002, en el cas espanyol cal parlar de consolidació i estabilització del grau d’associacionisme 
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A continuació, s’han tractat les dades d’aquesta enquesta del Centre d’Investigacions 

Sociològiques amb la finalitat de conèixer la estructura d’afiliació dels ciutadans tan de 

Catalunya com d’Espanya. Aquest tractament de les dades pretén estudiar el grau de 

multi-afiliació a diferents tipologies d’associacions existent als dos territoris i aportar 

més informació sobre el fenomen de l’associacionisme.  

 

En el gràfic següent es pot observar les dades sobre la existència i grau d’intensitat de 

la pertinença creuada a diferents tipologies d’organitzacions: 

 

Gràfic 2.6.- Pertinença a diferents tipologies d’organitzacions a Catalunya i a Espanya 

(2002): 

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

No memb Membres 1 tipol 2 tipol 3 tipol 4 tipol 5 tipol 6 o + tipol

Catalunya Estat espanyol
 

Segons aquestes dades, el fenomen de la pertinença creuada a diferents tipus 

d’organitzacions no és excessivament diferent, ja que la estructura de la multi-afiliació 

és bastant similar als dos casos estudiats. Tanmateix, focalitzant l’atenció en les dades 

ens permet destacar els següents trets: 

- A Catalunya és major el percentatge de la mostra que sols pertany a un 

tipus d’organitzacions, ja que són el 27,1% contra el 24,6% de la mostra 

espanyola. 

- En ambdós casos, els percentatges de les mostres d’aquells ciutadans que 

afirmen pertànyer a quatre o més tipus d’entitats són pocs rellevants 

quantitativament ja que representen el 2% del total.  
- Si ens fixem en el conjunt de la mostra que afirma ser membre d’algun tipus 

d’organització, a Catalunya el 63,6% sols formen part d’associacions d’una 
                                                                                                                                               
assolit pels seus ciutadans. La enquesta 2736 del Centro de Investigaciones Sociológicas, realitzada el 

mes d’octubre del 2002, detecta un percentatge d’associacionisme del 40,5%. 



 64

determinada tipologia mentre que a la mostra espanyola aquest percentatge 

disminueix fins el 58,5%. A més, els que formen part d’entitats d’una o dues 

tipologies diferents representen el 85,1% a Catalunya i el 79,9% a l’altre 

cas, mentre els que pertanyen a 3 o menys entitats de diferent tipologia són 

del 93,2% i el 90,2% respectivament.  
 
Segons aquestes dades, hi ha una major tendència a l’afiliació creuada a diferents 

tipus d’organitzacions al conjunt de la població d’Espanya que a la població catalana, 

ja que els catalans associats a organitzacions semblen especialitzar-se i centrar-se en 

una o poques tipologies associatives.   
 

Per últim, les dades de pertinença a les diferents tipus d’organitzacions es poden 

consultar a la següent taula de forma desagregada, facilitant la informació sobre el 

nivell exacte d’associacionisme detectat a cadascuna de les 28 tipologies 

d’organitzacions incloses en aquesta enquesta: 

 

Taula 2.13.- Associacionisme per tipus d’organització a Catalunya i Espanya (2002): 

 

 % Associats a 

Catalunya 
% Associats a Espanya 

Clubs esportius o d’activitats a l’aire lliure 17,1 13 

Associacions juvenils 1,2 2,1 

Organitzacions ecologistes 1,7 1,4 

Associacions protectores d’animals 1,3 1,0 

Entitats pacifistes 0,3 0,4 

Organitzacions de drets humans o de cooperació 

humanitària 
3,3 2,7 

Associacions de caritat o d’ajuda social 3,0 5,0 

Organitzacions de malalts o malalties 

específiques  
1,2 1,4 

Entitats de discapacitats 1,0 1,2 

Organitzacions de jubilats o pensionistes 4,4 5,4 

Partits polítics 1,7 2,3 

Sindicats 4,1 5,2 

Organitzacions agràries 0,5 1,4 

Organitzacions empresarials, de negocis o de 

comerciants 
1,6 1,3 

Clubs d’inversió 0,4 0,3 

Organitzacions i col·legis professionals 2,4 2,6 

Associacions de consumidors 0,7 0,8 
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 % Associats a 

Catalunya 
% Associats a Espanya 

Associacions de Pares i Mares d’alumnes 4,7 6,0 

Entitats culturals, musicals, teatre, cases 

regionals, etc. 
7,3 6,9 

Clubs de hobbies o aficions, clubs de fans, etc. 1,9 1,3 

Associacions d’automobilistes 3,5 2,2 

Associacions de veïns 4,4 3,7 

Organitzacions d’immigrants 0,3 0,3 

Organitzacions eclesiàstiques o religioses 1,6 3,8 

Associacions de dones 1,1 2,4 

Associacions de ex-militars 0,1 0,1 

Associacions de víctimes del terrorisme 0,1 0,1 

Altre tipus d’organitzacions 1,7 1,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta 2540 del CIS. 

 

Comentar que s’aprecien resultats diversos a la taula anterior. A nivell general, es pot 

dir que existeix un nivell d’afiliació prou similar a les diferents tipologies 

d’organitzacions en les dues societats que estem comparant però cal tenir present les 

següents diferències entre les dues unitats territorials analitzades: 

 

- A Catalunya, s’aprecia una major tendència associativa als clubs esportius 

o d’activitats a l’aire lliure mentre que al conjunt de l’Estat Espanyol destaca 

el nivell d’afiliació, comparat amb el de Catalunya, a les associacions de 

caritat o d’ajuda social així com en organitzacions eclesiàstiques o 

religioses.  

 

L’anàlisi comparada ens apreciar que a Catalunya destaca una afiliació relacionada 

amb l’oci personal i l’esport mentre en el cas espanyol trobem un major grau d’afiliació 

a organitzacions més tradicionals (com les religioses) i en aquelles més relacionades 

en la tasca d’intentar ajudar als menys afavorits socialment i, per tant, realitzant una 

tasca d’extensió o complementarietat amb les insuficients polítiques socials del nostre 

estat de benestar. 

 

Per últim, simplement assenyalar que, en aquest treball, s’estan utilitzant les dades 

agregades per al cas espanyol degut a que ens interessa comparar aquest cas. No 

obstant, dintre d’aquest territori i en relació amb el fenomen que estem analitzant, 

existeixen unes clares diferències internes. Segons la ja esmentada enquesta 2450 del 
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CIS podem veure aquesta diversitat. A continuació, tenim les dades d’associacionisme 

a altres territoris de l’Estat espanyol: 
 

Taula 2.14.- Associacionisme a Madrid, Euskadi i Andalusia (2002). 
 Total entrevistats % Associats 

Com. Madrid 479 48,2  

Euskadi 1000 40,3  

Com. Andalusia 432 28,7  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta 2450 del CIS. 

 

Segons aquestes dades, la homogeneïtat en la tendència associativa és pràcticament 

inexistent en els diferents territoris de la península. De forma més precisa, les dades 

assenyalen que la Comunitat de Madrid presenta una taxa d’associacionisme força 

superior a la existent al conjunt d’Espanya i a la de Catalunya mentre Euskadi té un 

percentatge d’associacionisme similar (tot i que lleugerament inferior). Per contra, la 

Comunitat d’Andalusia presenta un nivell d’afiliació a organitzacions bastant més baix 

que els altres territoris esmentats.  

 

La cerca de les dades i anàlisi realitzada de forma longitudinal ha estat fotografiada en 

el següent gràfic. Com ja s’ha esmentat la diversitat de fonts utilitzades no ens permet 

comparar directament les dades de Catalunya i les d’Espanya però si que ens poden 

servir per veure les tendències detectades als dos territoris. Assenyalar que amb la 

finalitat de mostrar una sèrie longitudinal més llarga que ens permetés apreciar millor 

si existeix o no alguna tendència i quina és la seva evolució, s’ha treballat amb dades 

d’altres enquestes del Centro de Investigaciones Sociológicas que aporten informació 

relativa a la dècada dels vuitanta i noranta i que, a més a més, ens aporten dades 

sobre altres territoris peninsular enriquint la capacitat de oferir una perspectiva 

comparada. Les enquestes i dades utilitzades són les següents: 

 

Taula 2.15.- Evolució d’associacionisme a diferents parts d’Espanya (1980-2000): 

Nºestudi/ any Espanya Catalunya Madrid Euskadi 

1237 / 1980 30 28 35 47 

1788 / 1989 34 33 33 42 

2107 / 1994 33 28 32 37 

2286 / 1998 30 31 33 31 

2384 / 2000 40 40 42 32 

Font: Morales i Mota (2006: 104). 
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Les dades anterior reflecteixen que durant aquestes dues dècades han coexistit dues 

lògiques diferenciades. Mentre per una banda, a Catalunya, la Comunitat de Madrid i 

la resta de territoris espanyols el nivell d’associacionisme s’ha mantingut bastant 

estable en quasi tot aquest període, experimentant un sobtat augment a principis del 

segle XXI en aquestes tres societats, Euskadi mostra una lògica pròpia. Les dades 

mostren una clara tendència cap a una creixent desconnexió entre els seus ciutadans i 

les entitats de la seva xarxa associativa. Aquesta tendència basca es pot explicar, en 

part, per la peculiaritat política basca que ha radicalitzat part de la societat en dues 

posicions oposades i sembla que una part de la societat ha optat per la passivitat com 

una de les formes per evitar el conflicte (per una breu descripció del conflicte basc a 

finals de la dècada dels noranta consultar Powell (2001: 644-645)). 

 

Tanmateix, a continuació podem observar el gràfic amb la sèrie de dades de més 

llargada longitudinal que hem aconseguit per estudiar les tendències47 que han existit 

sobre el fenomen de l’associacionisme individual a Catalunya i Espanya: 

 

Gràfic 2.7.- Anàlisi comparada d’associacionisme (1980-2007): 
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Font: Elaboració pròpia amb diverses fonts (consultar quadre annex a2.11). 

 

Com s’aprecia en el gràfic, en totes dues societats el fenomen de l’associacionisme 

individual presenta una tendència ascendent en el conjunt de les quasi tres dècades 

                                                 
47.- Cal recordar que les diferents formulacions de les preguntes així com disparitats en els dissenys de 

recerca impedeixen fer una comparació directa de les dades però si podem apreciar les tendències. De fet, 

únicament  es pot comparar directament les dades de l’enquesta CIS 2450 del 2002. 
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per a les quals s’ha aconseguit dades. De totes formes, sembla que es podrien 

diferenciar en ambdós casos dues grans etapes, entre les quals el punt d’inflexió 

podria ubicar-se al final de la dècada dels noranta. Pel que respecta a la primera 

etapa, es pot dir que està clarament marcada per l’estancament del fenomen de 

l’associacionisme ja que al final de la etapa segueix sent de prop del trenta per cent, 

coincidint amb les dades de principis dels vuitanta. A més, en aquesta etapa, les 

dades mostren una major variabilitat en el nivell d’associacionisme espanyol mentre 

que es detecta una major estabilitat en el cas català. Per l’altra banda, la segona etapa 

es caracteritza pel creixement de la taxa d’associacionisme als dos territoris48. 

Creixement que es produeix de forma (quasi) simultània i que situa el nivell de 

l’associacionisme per sobre del quaranta per cent de la població catalana i espanyola. 

De forma provisional i a la espera de noves dades, no es pot assegurar la existència 

de diferències significatives en el nivell d’associacionisme. Tanmateix, les darreres 

dades semblen començar a dibuixar que es podria estar produint certa divergència 

però els ja esmentats problemes metodològics, que condicionen la comparació directa 

de les dades, aconsellen esperar l’arribada de noves dades que aportin nova 

informació sobre aquest fenomen i ens permetin apreciar nítidament la evolució més 

recent. 

 

Una vegada observades les tendències longitudinals, cal comparar les dades de 

l’associacionisme individual amb les del nostre context europeu. Per fer aquesta 

comparació, s’ha utilitzat la Enquesta Social Europea (ESE) de l’any 2002. S’ha agafat 

aquesta edició degut a la seva coincidència temporal amb les dades de la enquesta 

CIS 2450, en les que es mostrava un nivell bastant similar d’associacionisme en el cas 

espanyol i el català, i utilitzar les dades referents a la mostra espanyola com una 

aproximació de les catalanes. El gràfic següent ens permet visualitzar la diversitat 

intensitat de l’associacionisme individual en els països europeus: 

 

 

                                                 
48.- Aquesta tendència positiva catalana també es pot apreciar a Castiñeira (2003: 54) en el qual indica un 

increment del desig participar activament, especialment en problemàtiques d’àmbit social. 
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Gràfic 2.8.- Associacionisme a diversos països europeus (2002): 
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Font: Elaboració pròpia (Enquesta Social Europea, 2002). 

 

Les conclusions que es poden extreure d’aquest quadre haurien de ser gairebé 

negatives ja que ens mostren com la interacció dels ciutadans de la nostra societat 

amb els col·lectius del teixit associatiu es situa en la franja baixa en relació a tots els 

països estudiats. És a dir, ens trobaríem a la part baixa del rànquing europeu o fent un 

símil futbolístic, podríem dir que s’estaria en posicions properes al descens de 

categoria. Per sota del nivell d’associacionisme del quaranta per cent detectat en els 

nostres casos d’estudis únicament es troba Itàlia, el qual té un nivell bastant similar, i 

el conjunt de països conformat per Portugal, Hongria, Grècia i Polònia que mostren un 

percentatge d’associacionisme d’entre el vint i el trenta per cent de la població. La 

coincidència dels països del sud d’Europa en la zona de països amb més baix nivell 

d’associacionisme confirma la existència del síndrome meridional (Morales i Mota 

2006: 80). Extremadament allunyades queden les dades d’associacionisme de 

Dinamarca i Suècia ja que en aquests dos països més del noranta per cent de la 

població és, com a mínim, membre d’una associació voluntària. Per remarcar la 

debilitat del fenomen de l’associacionisme a la nostra societat, esmentar que en tretze 

dels vint països més de la meitat de les seves poblacions són membres d’alguna 

associació mentre el nostre cas és radicalment diferent, havent-hi més gent 

desconnectada de la xarxa associativa que connectada. Morales (2006) considera que 

aquests nivells baixos de participació en associacions coincideix amb el tipus de 

societat civil parroquial treballades per Dekker i Van den Broek (1998). 
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2.2 Són iguals totes les associacions?  
 

Durant les anàlisis que hem anat realitzant a les pàgines precedents per conèixer 

l’estat i la evolució de la dimensió organitzativa de la societat civil hem utilitzat les 

dades sobre les associacions de manera conjunta sense fer cap distinció entre les 

associacions. Però, han de ser tractades de forma conjunta? L’anàlisi conjunt realitzat 

ens serveix per oferir una panoràmica del fenomen, tanmateix les anàlisis que es faran 

a la segona part d’aquesta recerca tractant de construir un esquema dels factors 

explicatius de l’associacionisme a la societat catalana i la tercera part en la qual 

s’estudiaran les conseqüències o externalitats que provoca la participació en la xarxa 

associativa en els ciutadans conviden a diferenciar entre diferents tipus d’associacions 

per tal d’aconseguir una anàlisi més acurada de les externalitats que l’associacionisme 

produeix entre els ciutadans implicats en la xarxa associativa.  

 

Com s’explicarà a continuació els diferents tipus de bens que persegueixen les entitats 

associatives així com les finalitats que centren la seva activitat central o quotidiana 

provoquen la existència de biaixos importants tant en els factors explicatius de 

l’associacionisme individual (degut a la diversitat de recursos i capacitats que pot 

requerir la participació en els diferents tipus d’associacions) com en les conseqüències 

que se’n deriven de la participació en aquestes entitats. En aquest sentit, Morales 

(2004: 42-43) apunta, seguint a Lane (1959) i Knoke (1990), que existeixen diferències 

notables entre aquelles associacions polítiques i les que no ho són. De fet, s’assenyala 

que aquestes divergències es concentren en a) els seus efectes en el procés polític i 

b) els interessos i motivacions polítiques dels ciutadans que en són membres, on les 

motivacions lligades als bens col·lectius que persegueixen les associacions són molt 

més accentuades en els casos dels ciutadans implicats en associacions polítiques. 

 

Per tant, tenint present les substantives diferències anteriorment esmentades en funció 

del caràcter polític de les associacions, tant pel que respecta als tipus de bens que 

dirigeixen i orienten les activitats de les organitzacions, els diferents àmbits i tipus de 

relacions que es poden establir (com a conseqüència del tipus d’associacionisme així 

com la diferent intensitat i qualitat del fluxe d’informació) i, en general, el grau de 

relació amb l’esfera política que pot condicionar el tipus d’associacionisme, sembla 

lògic esperar que puguin detectar-se diferències tant en el que respecta en els factors 

que puguin incidir en el diferent tipus d’associacionisme individual com també en la 
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diversitat d’efectes o externalitats que la diferent tipologia d’associacions pugui exercir 

sobre els ciutadans que es troben implicats en les associacions. 

 

2.2.1 Una tipologia d’associacions. Associacions polítiques versus 

associacions no polítiques 
 

En aquest apartat s’explica el procés seguit per la creació de la cartografia  de les 

associacions en la qual es basa l’anàlisi que es realitzaran a les següents parts de la 

recerca. Com ens assenyala Sartori (1976: 158) el primer que cal establir per realitzar 

una classificació de qualsevol tipus, en aquest cas de tipus d’associacions voluntàries, 

es establir el principi o criteri que es fa servir per portar a la pràctica una classificació 

ordenada dels elements basades en classes mútuament excloents. És a dir, cada tipus 

d’associació concreta únicament potser ubicada en alguna de les categories 

d’agrupació de la classificació.  

 

La literatura en Ciència Política i altres àmbits socials, ha acostumat a fer les 

classificacions d’elements seguint dos criteris diferents: es pot optar per fer la divisió 

de l’entramat associatiu entre fer una tipologia o construir una taxonomia49. Quina és la 

diferència clau entre aquestes dues formes d’agrupar les diferents classes 

d’organitzacions? Per una banda, com assenyala Morales (2004: 105), una tipologia: 

 

“... és una classificació conceptual d’objectes seguint unes característiques 

comunes que han estat definides teòricament. L’investigador seleccions les 

característiques o dimensions que han d’establir la classificació i defineix els tipus 

en funció de la intersecció d’unes característiques i altres. Els tipus són, d’aquesta 

forma, construccions conceptuals més que casos empírics. Això no suposa que una 

tipologia no estigui empíricament informada, simplement és el resultat d’una 

consideració teòrica de la estructura. Amb posterioritat, freqüentment s’associen 

casos empírics als tipus que han establerts de forma teòrica, però les 

característiques a partir de les quals es defineix la classificació han estat establerts 

teòricament en el pas previ”. Morales (2004: 105). Traducció pròpia 

 

Mentre que, per altra banda, la classificació mitjançant una taxonomia es basa en les 

dades empíriques com a element clau per la seva creació (Morales 2004: 105-106): 
                                                 
49.- Per veure més extensament aquesta discussió metodològica consultar Morales (2004).  
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“Una taxonomia, de forma contrària, és una classificació empírica d’una sèrie 

d’objectes en una quantitat determinada de grups, en funció de la seva similitud 

entre ells indicat per un conjunt de característiques. Únicament les característiques 

incloses en l’anàlisi empíric determinen la classificació i, de forma freqüent (tot i 

que no és necessari), les taxonomies són jeràrquiques. Els grups es defineixen en 

termes de proximitat entre uns objectes i altres, i la definició d’aquesta proximitat 

és decisiva alhora d’obtindre la classificació”. Morales (2004: 105-106). 

Traducció pròpia 

 

Quin ha estat el mètode utilitzat de forma preferent en la literatura? Com s’aprecia en 

revisar diferents autors es troben exemples de totes dues estratègies50. El treball de 

tesi doctoral de Morales (2004) sintetitza amb molta claredat aquest dualitat51. Tot i 

aquest enfrontament entre els dos procediments per realitzar la construcció d’una 

tipologia d’associacions, Morales (2004: 106-107) considera que la utilització de la 

taxonomia incrementa els problemes que comporta el procés de creació d’una 

determinada classificació d’elements: 

 

“... En aquests casos, els investigadors han utilitzat dades procedents d’enquestes 

per realitzar la seva classificació, Concretament, han utilitzat l’anàlisi factorial o 

altres tècniques d’anàlisi dimensionals per definit la estructura dels tipus 

d’associacions. Com s’argumentarà tot seguit, aquesta darrera estratègia resulta ser 

molt discutible tant des d’un punt de vista empíric com analític...”. Morales 

(2004: 106-107). Traducció pròpia 

 

La revisió de diferents estudis i propostes existents a la literatura i considerant que, en 

general, en una taxonomia els treball empíric amb les nostres dades podria crear 

problemes degut a que en molts casos52 el nombre de membres és significativament 

reduït. Com a conseqüència de tenir unes n petites, les anàlisis empíriques que s’han 

d’utilitzar per crear la taxonomia afegirien problemes de representativitat, de 

distorsions per individus concrets i possiblement s’acabaria establint una classificació 

                                                 
50.- Un exemple clar d’aquesta dualitat es pot confrontar en els treballs d’Almond i Verba (1963) i el de 

Rossteutscher i Van Deth (2002) amb la utilització d’una tipologia i d’una taxonomia respectivament.  
51.- Com es pot consultar al capítol 2 de la seva tesi doctoral.  
52.- Quan parlem de casos ens estem referint a tipus concrets d’organitzacions.  
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de tipus d’organitzacions que acabaria tenint cert component d’arbitrarietat. Per tant, 

davant la possibilitat i el risc de crear i haver de treballar al llarg de tota aquesta 

recerca amb una classificació d’associacions (resultant d’una taxonomia) inestable i 

perillosa53, s’ha considerat que la millor opció és la de treballar amb una tipologia amb 

uns fonaments més teòrics amb una definició conceptual ajustada a les finalitats de la 

nostra recerca. 

 

Per què considerem que cal segmentar el fenomen de l’associacionisme en funció de 

la tipologia de les mateixes associacions? Bàsicament l’arrel d’aquest decisió s’explica 

per una de les crítiques més recurrents que s’han fet a la teoria del capital social de 

Putnam. La crítica a la que ens referim es basa en el supòsit inicial d’aquest autor que 

totes les associacions podien presentar la mateixa capacitat per crear confiança social. 

En aquest sentit, diversos autors han assenyalat que el funcionament intern de les 

associacions (associacions horitzontals o verticals), la seva composició interna així 

com la seva orientació poden explicar resultats diferents. Per exemple en el següent 

fragment, Levi (2000: 248) posa en dubte la capacitat de determinades associacions 

de crear confiança social: 

 

“Tot això està ben argumentat lògicament i, fins a cert punt, empíricament. Però 

els clubs de futbol i les lligues de bitlles que se suposa produeixen aquestes xarxes 

denses no sembla que puguin conduir a aquest resultat ... ni es clar que produeixin 

normes de reciprocitat amb els de fora dels clubs; de fet, potser tenen justament 

l’efecte contrari”. Levi (2000: 248). 

 

Però, com podríem estructurar la tipologia? Quants eixos s’haurien de tenir presents 

per aconseguir una bona divisió dels diferents tipus d’organitzacions pels quals es 

pregunta al qüestionari utilitzat? Una primera proposta de tipologia a utilitzar en 

aquesta recerca s’estructurava en la divisió de l’entramat associatiu en funció de dos 

grans eixos, que s’utilitzen en  la literatura i per considerar-los que són les línies 

divisòries que ens permetrien separar de forma més efectiva els tipus d’associacions 

pels posteriors estudis explicatius. Els dos eixos inicials i vertebradors de la nostra 

tipologia fan referència als tipus de bens que persegueixen les associacions (bens 

                                                 
53.- Aquests adjectius s’expliquen per la variabilitat que podrien tenir aquestes anàlisi simplement si es 

fessin amb una altra mostra degut, com ja s’ha dit, a les n petites d’algunes agrupacions d’organitzacions 

de la nostra base de dades (CIS 2450).  
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públics versus bens privats) i a l’àmbit temàtic principal d’influència o activitat de la 

entitat (àmbit social versus àmbit polític). 

 

De forma breu, la justificació de la utilització de l’eix que divideix les associacions en 

funció de si persegueixen béns privats o béns públics té la seva base més sòlida en el 

recent debat sobre el capital social. Determinats autors com Boix i Posner (1996) han 

considerat que són les associacions que cerquen bens públics les que promouen en 

major mesura els hàbits de cooperació ciutadana que poden provocar conseqüències 

positives entre els seus membres. Com assenyala Boix (2000: 23-24): 

 

“ ... això fa que a les associacions productores de béns públics els sigui molt difícil 

de sobreviure a la llarga. Però quan ho aconsegueixen, cal esperar que 

l’experiència de cooperació en benefici mutu assolida pels membres de 

l’associació esdevindrà més valuosa pera promoure la cooperació en d’altres 

esferes, en comparació de l’experiència adquirida pels membres de grups 

productors de béns privats... després d’haver gaudir dels beneficis d’aquesta 

cooperació [a entitats de béns públics]... significa establir les bases per a unes 

normes de reciprocitat i confiança molt fortes, i també crear una estructura de 

comportament força estable amb vista a futures col·laboracions”. (Boix 2000: 23-

24) 

 

Per altra banda, l’eix que separa les associacions entre polítiques i socials és un eix, 

que podríem anomenar, tradicional ja que molts dels autors que han treballat el 

fenomen de l’associacionisme s’han basat en aquesta distinció (Almond i Verba 1963, 

Verba, Schlozman y Brady, 1995, Warren 2001, Morales (2004 i 2006)). Aquesta 

divisió com indica Morales (2006) ha estat utilitzada per la creença teòrica o empírica 

de que els grups socials no són equivalents i que la pertinència i/o participació en 

aquests dos diferents tipus de grups s’explica per factors explicatius diferents i que, al 

mateix temps, les conseqüències de mantenir un rol actiu per part dels seus també 

divergeixen. 

 

Tanmateix, la combinació d’aquests dos eixos ens configura un teixit associatiu que 

pot estar format per quatre grans tipus d’associacions. Aquesta classificació en funció 

del tipus de bens i l’àmbit preferent d’actuació ha estat emprada per Morales i Mota 

(2006: 94-97) identificant quatre tipus d’associacions: 
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a) Associacions que persegueixen béns privats mitjançant accions de tipus 

socials i econòmiques. 

b) Associacions que persegueixen béns privats mitjançant accions en l’àmbit 

polític. 

c) Associacions que persegueixen béns públics/col·lectius mitjançant accions 

de tipus socials i econòmiques. 

d) Associacions que persegueixen béns públics/col·lectius mitjançant accions 

en l’àmbit polític-institucional. 

 

Classificació que, en funció d’aquests dos eixos vertebradors, es pot observar 

representada gràficament a continuació: 

Gràfic 2.9.- Tipologia d’associacions segons tipus de béns que persegueixen i àmbit 

preferent d’activitat. 

 

     Àmbit social 

 

 

 

   

Bens Privats          Bens Públics 

 

 

 

     Àmbit polític 

 

La classificació concreta dels diferents tipus d’associacions en les quatre categories es 

pot consultar a Morales i Mota (2006: 97). Tanmateix, la complexitat que aporta a la 

recerca el fet de treballar amb aquestes quatre grans categories d’associacions, la 

dubtosa o poc clara ubicació d’algunes poques associacions en algunes de les 

categories degut a la barreja de tipus de bens que persegueixen i/o el fet d’actuar de 

forma similar als dos àmbits de referència així com la major potencialitat crítica que pot 

rebre aquesta classificació degut als problemes inherents a qualsevol classificació que 

provoca la problemàtica delimitació dels límits que estructuren les divisions semblaven 

recomanar la utilització d’una classificació més simplificada i a la vegada més clara de 

les associacions. 

 
a

 
b

    c 

       d 
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Així, seguint les pautes marcades per Morales (2006) s’ha optat per un canvi 

d’estratègia en el qual es classifiquen les associacions únicament seguint l’eix d’àmbit 

preferencial d’activitat abans esmentat, és a dir, separant les associacions entre 

aquelles que són polítiques per que actuen en aquest àmbit i la resta54. Ens basem en 

la definició de les associacions polítiques de Morales (2006: 72): 

 

“Es defineixen les organitzacions o associacions polítiques com aquells grups 

organitzats de ciutadans que persegueixen bens col·lectius –ja siguin bens públics 

Purs o qualsevol altre tipus de bens col·lectius- que tenen com principal objectiu 

influir en els processos de presa de decisions polítiques, ja sigui intentat influir en 

la selecció del personal governamental o en les seves activitats, introduint temes en 

l’agenda o intentant canviar els valors i les preferències que dirigeixen l’adopció 

de les decisions polítiques”. Morales (2006: 72). Traducció pròpia 

 

Tanmateix, aquesta autora realitza diferents anàlisis empíriques amb la finalitat de 

comprovar si la classificació teòrica, que es desprèn de l’anterior definició teòrica de 

les associacions polítiques, es correspon amb la percepció dels membres d’aquestes 

associacions (de que en aquestes s’acostuma a parlar de política i a adoptar 

posicions polítiques concretes). En aquest sentit, Morales (2006: 72-79) ens demostra 

que com havien reconegut Verba, Schlozman i Brady (1995: 58-59), al tractar de 

realitzar la classificació de forma empírica, les decisions que ha de prendre 

l’investigador sobre la forma de mesurar l’associacionisme polític tenen unes 

conseqüències substancials al mostrar resultats bastant diferents. Així, Morales 

(2006: 74), basant-se en la American Citizen Participatory Survey de 1990, mostra 

com en el cas Americà el percentatge de membres d’associacions polítiques varia 

entre el 14% si el criteri és ser membre d’una associació predefinida teòricament com 

política i al voltant del 50% si ens fixem en les respostes dels ciutadans entrevistats55.  

 

                                                 
54.- Per tant, cal tenir present que en aquesta recerca quan parlem de “tipologia associativa” ens estem 

referint a la distinció entre les associacions segons siguin polítiques o no.  
55.- Exactament, els percentatges de membres d’associacions polítiques són el 14% si es segueix el criteri 

de la classificació teòrica, el 44% si l’entrevistat considera que l’associació adopta posicions polítiques, el 

48% si el criteri és que almenys el 50% dels entrevistats consideren que la seva associació adopta 

posicions polítiques i el 53% si el criteri emprat és que el 50% dels entrevistats que donen respostes 

vàlides consideren que la seva associació es posiciona políticament. 
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Tot i aquestes diferències que s’observen de les diferents metodologies i criteris que 

es poden fer servir per estudiar l’associacionisme polític, cal esperar una relació 

positiva entre la classificació teòrica d’aquest fenomen i la percepció dels mateixos 

ciutadans. És a dir, sembla lògic esperar que es detecti una correlació positiva i forta 

entre el fet de ser de membre d’una associació predefinida teòricament com a 

associació política i que en el si d’aquesta organització es tendeixi a parlar de 

qüestions politiques i adoptar posicions politiques concretes sobre determinats 

temàtiques. Aquesta mateixa autora, utilitzant la mostra espanyola de l’enquesta CIS 

2450, demostra la relació existent entre aquests diferents indicadors de 

l’associacionisme polític, apreciant-se la existència d’una relació positiva i forta com 

anteriorment s’havia apuntat: 

Taula 2.16.- Relació entre indicadors d’associacionisme polític: 

 

Membre d’alguna assoc 

política (definició 

teòrica) [1] 

Membre d’alguna 

categoria associativa 

en la que el 50% diu 

que es parla de política 

[2] 

Membre d’alguna 

categoria associativa 

en la que el 50% diu 

que s’adopten 

posicions polítiques [3] 

[2] 0,683 1  

[3] 0,716 0,801 1 

Font: Morales (2006: 79). Totes les correlacions són significatives al nivell 0,001 (bilateral). Adaptada per 

l’autor. 

 

Per tant, agafant la referència del documentat treball de Morales (2006) i fent una 

classificació teòrica que gira al voltant dels efectes dels diferents tipus d’associacions 

en el procés polític així com les seves motivacions relacionades amb els bens 

col·lectius, al llarg d’aquesta recerca els següents grups d’associacions són 

considerades com associacions polítiques: 

- Partits polítics 
- Sindicats 
- Associacions professionals56 
- Ecologistes 
- Drets humans / Tercer món 
- Grups de dones 
- Moviment per la Pau 
- Grups de drets dels animals 
- Immigrants 
- Veïns 
- Víctimes del terrorisme 

                                                 
56.- Dintre d’aquest tipus d’organitzacions es troben les organitzacions empresarials, de negocis i 

comerciants així com les organitzacions agràries.  
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2.2.2 Associacionisme individual per tipus d’associacions  
 

Una vegada explicada i construïda la classificació que s’utilitzarà en la resta de parts 

de la recerca, revisarem de forma breu els nivells d’associacionisme individual seguint 

aquesta tipologia. 

 

Quin és el nivell d’associacionisme polític a Catalunya? És la seva magnitud molt 

diferent respecte l’associacionisme de caire social o no polític? I quines són les 

anàlisis si ho comparem amb Espanya? Les dades per Catalunya i Espanya mostren 

un nivell d’associacionisme en les dues categories bastant similar tot i que es poden 

apreciar algunes petites diferències, que en cap són significatives estadísticament. 

Tanmateix, aquestes reduïdes diferències percentuals estan reflectint un alt grau de 

similitud en la distribució de l’associacionisme, segons aquesta segmentació tipològica, 

reproduint les similituds ja detectades en l’apartat de l’estudi de la xarxa associativa 

d’aquestes dues societats. 

 

Taula 2.17.- Dades per tipus d’associacionisme a Catalunya i Espanya (2002) (en 

percentatges)57: 

 Catalunya Espanya 
Associacionisme 
polític 15,2 14,2 

Associacionisme 
no polític 37,1 36,9 

Font: Elaboració pròpia amb l’enquesta CIS2450. 

 

La comparació del grau d’associacionisme polític torna a reflectir la persistència del 

síndrome meridional i el baix nivell existent d’aquest tipus d’associacionisme a la 

societat espanyola i per extensió i com a conseqüència del nivell gairebé similar 

detectat abans a la catalana58. 

 

                                                 
57.- Aquests percentatges mostren el volum de la gent entrevistada que afirma formar part d’almenys una 

associació de tipus polític o de la resta. En aquest cas, la tipologia no és excloent, és a dir, una persona 

que formés part, per exemple, d’un partit polític i d’una associació cultural estaria comptabilitzada en 

totes dues tipologies d’associacions. 
58.- Una anàlisi d’aquest tipus d’associacionisme a nivell europeu pot consultar-se a Morales (2006: 82-

95). 



 79

 
2.3 Síntesi 
 

Una recopilació de l’anàlisi empírica que s’ha realitzar al llarg de les pàgines passades 

s’ha de centrar necessàriament sobre dos pilars; les dades sobre el teixit associatiu 

que s’han treballat i, per altra banda, les que fan referència a l’associacionisme 

individual des de les múltiples anàlisis comparades realitzades. 

 

L’anàlisi a nivell macro sobre la xarxa associativa ens ha aportat informació variada. 

Pel que respecta a la densitat associativa existent al conjunt de la societat catalana les 

dades mostraven la existència d’una major densitat associativa en el territori català 

que en l’espanyol. Seguint l’anàlisi de Putnam (1993, 2000) i tenint present aquesta 

dada, la major densitat associativa del teixit català ens podria estar indicant la 

existència d’un major stock de capital social59. 

 

Paral·lelament, a tot dos casos, es dibuixa una tendència d’increment de la densitat 

associativa però amb una intensitat més accentuada en el cas espanyol. D’aquesta 

forma, la diferent evolució d’aquest indicador de la xarxa associativa a Catalunya i 

Espanya, com a conseqüència d’una major vitalitat de la societat espanyola per crear i 

facilitar el sorgiment de noves associacions, ens mostra una tendència cap a la 

convergència de la densitat associativa a les dues societats, apreciant-se als anys del 

qual s’han disposat dades d’una disminució constant del gap de la densitat entre 

aquestes dues societats. Tendència que, per tant, està equiparant de forma 

progressiva la xarxa associativa de les dues societats i que de mantenir-se aquesta 

evolució, a llarg termini, la diferència detectada sobre la densitat del teixit associatiu 

pot acabar diluint-se. 

 

A nivell intern, les dades comarcals sobre associacions mostraven la existència 

d’heterogeneïtat interna en els diferents territoris catalans, apreciant-se unes lògiques 

territorials diferents que semblaven pivotar al voltant de la distinció per ubicació 

geogràfica en funció de dos aspectes: la ubicació a l’interior de Catalunya o la zona 

litoral i, en segon lloc, per estar ubicat pròxim als grans nuclis urbans i, per tant, estar 

                                                 
59.- Diversos autors com Halpern (2005: 13-19) i Lin (2001: 21-25) assenyalen que el concepte del capital 

social té diferents nivells d’anàlisi: el macro o grupal i l’individual. En aquest cas, aquest stock de capital 

social es donaria en el nivell d’anàlisi macro del capital social mentre que, com s’ha vist en aquest capítol 

i es recopilarà tot seguir, aquestes diferències s’esvaeixen en el nivell individual. 



 80

dintre del seu àmbit territorial d’influència. Aquesta mancança d’uniformitat territorial 

ens assenyala la necessitat de tenir present l’element geogràfic en el següent anàlisi 

sobre els factors explicatius de l’associacionisme individual, ja que a l’igual que s’han 

detectat disparitats en la densitat i grau d’heterogeneïtat interna de la xarxa associativa 

en funció del territori, aquest també podria estar condicionant la tendència dels 

ciutadans dels diferents àmbits territorial a implicar-se en la xarxa associativa. D’altra 

banda, la comparació de les dades catalanes amb dades d’altres territoris europeus 

mostren la existència d’una societat civil més atrofiada en el nostre entorn amb un 

nivell de densitat de la xarxa associativa sensiblement inferior, confirmant el menor 

desenvolupament de la societat civil en el nostre entorn, fent visible el síndrome 

meridional que afecta les societats del sud d’Europa. 

 

A nivell individual, s’ha treballat sobre el fenomen de l’associacionisme dels ciutadans 

basant-nos en dades d’enquestes. Aquestes dades ens mostren una estabilitat en el 

grau d’associacionisme dels catalans, ja que era membre d’associacions al voltant del 

30% de la població durant la dècada dels vuitanta i noranta mentre que des de 

l’entrada del segle XXI s’aprecia un creixement d’aquest fenomen que al 2002 ens 

mostra que quatre de cada deu ciutadans es troba implicat en el teixit associatiu. 

Aquest anàlisi és similar a les dades existents per al cas espanyol amb la única 

diferència que aquest sembla estabilitzar-se al voltant del nivell del quaranta per cent, 

mentre que semblaria que podria seguir creixent en el cas català, tot i que es 

necessari esperar a l’arribada de noves dades que siguin directament comparables per 

poder fer afirmació de forma contundent, dibuixar-se un major desenvolupament de 

l’associacionisme individual en el cas català. Aquestes dades pràcticament similars del 

nivell de ciutadans que estan relacionats amb la xarxa associativa trenquen en part la 

concepció generalitzada al voltant del major grau de desenvolupament de la societat 

civil catalana en comparació a l’espanyola, ja que si a nivell individual, com ja s’ha 

comentat, les dades són pràcticament intercanviables, la tendència que dibuixa una 

possible equiparació de la densitat associativa, a llarg termini, estarien acabant de 

refutar aquesta clàssica visió sobre la societat civil catalana 

 

L’anàlisi comparada de les dades de la participació dels ciutadans en les associacions 

del teixit associatiu amb els països del nostre entorn europeu tampoc acaba d’aportar-

nos unes noticies massa positives. Aquesta comparació amb països europeus ens 

confirma la existència del síndrome meridional, ja esmentat unes línies anteriors, i 

d’una menor propensió a la participació entre els ciutadans de la nostra societat, 

reflectint una menor participació en l’esfera pública.  
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Mentre que, finalment, quan es mira el nivell de participació en associacions segons la 

classificació utilitzada (associacions polítiques versus associacions no polítiques60), 

s’aprecia com la fortalesa de  l’associacionisme de contingut polític és encara més 

reduït si es compara amb les anàlisis realitzades per Morales (2006) sobre 

l’associacionisme polític als països europeus. Es pot arribar a la conclusió que és molt 

més normal per als ciutadans estar connectat a la xarxa associativa mitjançant entitats 

voluntàries que presenten i defensen unes finalitats socials que no a les organitzacions 

de tipus polític amb les quals únicament es relaciona poc més de la dècima part de la 

població. Aquest diferent grau d’associacionisme individual en funció de la tipologia de 

les associacions sembla estar indicant-nos, com s’estudia en el següent capítol, que 

els factors explicatius de cadascun dels tipus d’associacions són diferents. El menor 

percentatge de ciutadans relacionats amb associacions de caràcter polític podria estar 

indicant la existència de peculiaritats que aporten un plus d’exigència a aquest tipus 

d’associacionisme, exigència que es pot traduir en una major importància dels factors 

explicatius relacionats amb els recursos individuals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60.- Al llarg del text s’ha utilitzat indistintament aquesta denominació i la d’associacions socials. 
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Capítol 3.- Què explica la participació en associacions?  
 
Una vegada realitzada la part descriptiva del teixit associatiu i de l’associacionisme 

individual, en aquest apartat s’estudien els factors que expliquen el grau de 

desenvolupament de la xarxa associativa i els que incentiven o desincentiven la 

participació dels ciutadans a títol individual en les diferents associacions existents a la 

nostra societat.  

 

En un primer apartat i com a conseqüència de que en el capítol anterior s’ha pogut 

apreciar la existència de diferències entre el cas català i l’espanyol en la densitat de la 

xarxa associativa (diferències que, per altra banda, són pràcticament inexistents en 

l’anàlisi de l’associacionisme individual) s’estudien de forma comparada uns factors 

contextuals que ens ajudin a explicar aquesta diferència. En un primer bloc s’analitzen 

els factors del context històric així com l’estructura d’oportunitats polítiques per tal de 

conèixer les característiques d’aquests dos factors a Catalunya, estudiar el seu lligam 

amb el desenvolupament del teixit associatiu i, des d’una vessant comparada, posar-

ho en perspectiva amb les dades comentades a l’apartat anterior sobre el cas 

espanyol. Mentre en el segon apartat i degut a que no s’han apreciat diferències entre 

els dos casos estudiats en el nivell d’associacionisme individual, s’estudien els 

diferents conjunt de factors que poden incidir en l’associacionisme dels ciutadans 

centrant-nos en les dades referents al cas català61. Anàlisis que, com s’explicarà amb 

posterioritat, es realitzen comparant l’associacionisme en funció de la tipologia política 

de les associacions per conèixer si els elements explicatius de l’associacionisme 

tendeixen a divergir (o, en canvi, són similars) en funció de la tipologia de les 

associacions en les que els ciutadans estan relacionats. 

 

3.1 Introducció 
 

L’estudi dels factors que incideixen en la construcció i consolidació de la xarxa 

associativa així com dels que condicionen la mateixa incorporació dels ciutadans a les 

diferents organitzacions té un valor fonamental intrínsec com a conseqüència del rol 

que juguen les associacions i les externalitats que potencialment poden realitzar en els 

                                                 
61 .- Totes les anàlisis que es realitzen sobre els factors explicatius de l’associacionisme individual 

(incloses en ka segona part d’aquest capítol) així com les posteriors anàlisis sobre les conseqüències de 

l’associacionisme del capítol 4 es realitzen amb les dades catalanes de l’enquesta CIS 2450. 
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sistemes democràtics. Des del treballs de Tocqueville es considera que les 

associacions ciutadanes exerceixen un rol central en el bon funcionament democràtic 

per diversos motius i, de manera fonamental, per realitzar una funció de checks and 

balances respecte els poders institucionals. A més, actuen com el nexe entre la 

ciutadania i les institucions62 degut a les dificultats dels individus aïllats poden tenir per 

transmetre el seu sentir als actors institucionals de l’arena política degut a que: a) el 

volum de la veu dels individus sempre és, en general, més feble si és individual mentre 

que l’agregació d’aquestes aconsegueix elevar el seu volum i que, per tant, siguin més 

visibles i identificables i b) si cadascun dels ciutadans tracta de fer arribar la seva 

opinió a títol individual, i no de forma agregada mitjançant les associacions, es 

produeix un multiplicació quantitativa d’aquestes demandes, incrementant de forma 

exponencial la dificultat i els costos de gestió de la ordenació d’aquestes demandes 

per als actors institucionals. A la vegada, aquestes mateixes demandes dels ciutadans 

particulars poden acabar contraposant-se unes amb altres, dificultant en gran mesura 

la correcta identificació i visualització per part dels actors a les que van dirigides. 

 

A més d’aquesta funció63, també s’ha destacat força seva importància en quant als 

impactes que produeix en el sistema democràtic i els efectes interns que presenta 

sobre el conjunt de ciutadans que estan implicats en el teixit associatiu. En aquest 

sentit i tenint present el que ens han transmès diversos autors (com, per exemple, De 

Tocqueville (2002), Cohen i Rogers (1995), Warren (2001), Lin, Cook i Burt (2001)) les 

diferents tasques que poden realitzar les associacions en l’àmbit polític64, justifiquen 

per elles mateixes l’interès per estudiar els factors que afecten la xarxa associativa així 

com la probabilitat dels ciutadans per implicar-se en ella. Interès que es veu accentuat 

si es confirmen les externalitats, que seran estudiades en el proper capítol, que la 

mateixa participació en associacions té en els ciutadans actius, incidència que segons 

diversos autors (Almond i Verba (1963), Putnam (1993), Cohen i Rogers (1995), 

Warren (2001)) es veuria reflectida en impactes en les orientacions i actituds polítiques 

dels ciutadans, en la seva major capacitat per treballar de forma cooperativa i en 

                                                 
62.- Connexió entre totes dues esferes imprescindible per al correcte funcionament dels sistemes 

democràtics, en els quals la sobirania recau en els ciutadans mentre els poders polítiques són simples 

representants del conjunt de la ciutadania. 
63.- En aquest punt no s’ha fet un recopilatori de totes les funcions ja que d’entre altres es pot destacar el 

rol de complementarietat que tenen amb les institucions públiques col·laborant en la prestació de serveis 

que els hi ha delegat. 
64.- Aquestes tasques han estat ja esmentades al capítol 1 de la recerca.  
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canvis en el seu comportament polític65. Parafrasejant els clàssics, es suposa que les 

associacions actuen com escoles de democràcia. 

 

Una vegada esmentades les positives externalitats que la xarxa associativa té sobre el 

mateix sistema democràtic i els seus ciutadans, expliquem breument com s’estructura 

aquest capítol de la tesi. En un primer bloc, s’estudien dos grans factors contextuals 

que ens poden servir per explicar les inèrcies detectades en el conjunt del teixit 

associatiu ja que poden marcar la seva densitat i dinamisme i ser els factors 

explicatius que ens ajuden a comprendre les diferències vistes en els nostres dos 

casos d’estudis. 

 

Per altra banda, el segon bloc d’aquest capítol es centra a estudiar els factors que 

possibiliten la participació ciutadana en les diferents entitats que conformen el teixit 

associatiu de les seves societats. Per quina raó ens interessa estudiar els factors que 

condicionen la participació dels ciutadans en el teixit associatiu? Com ja s’ha esmentat 

anteriorment, una de les línies d’estudi acadèmiques posa l’èmfasi en les externalitats 

que produeix la implicació associativa en els ciutadans. Si aquestes expectatives són 

certes (s’estudiarà al capítol quart) ens cal, doncs, mirar els ciutadans que es veuran 

beneficiats d’aquestes externalitats i estudiar els factors que expliquen i faciliten la 

participació dels individus en les diferents entitats de la xarxa associativa ja que, fins i 

tot, autors com Billiet i Cambré (1999: 242) consideren que aquesta forma de 

participació col·lectiva és clau en el procés d’integració dels individus en la societat en 

la qual resideixen: 

 

“… Les associacions voluntàries poden contribuir de forma substancial a la 

integració dels individus a la societat, introduint-los en el sistema polític. Aquesta 

perspectiva optimista sobre les conseqüències de la participació en associacions 

voluntàries per al sistema polític democràtic es remunta fins a Tocqueville… la 

implicació activa en associacions voluntàries pot tenir un impacte en diversos 

aspecte de la implicació política democràtica, és a dir en la mateixa participació 

com el vot o altres activitats polítiques, en orientacions polítiques”. Billiet i 

Cambré (1999: 242). Traducció pròpia 

                                                 
65.-  Ja que com assenyalen Verba, Schlozman i Brady (1995) la implicació associativa incrementa el 

nivell de recursos i habilitats cíviques i cognitives dels individus, degut a les tasques internes de les 

associacions, que poden ser útils per rebaixar els costos que exercir un rol actiu en l’esfera política porta 

associats. 



 86

 

Però quins factors explicatius de l’associacionisme individual s’utilitzen en aquesta 

recerca? Com s’explica més endavant, únicament citar que el punt de referència el 

marca l’obra de Verba, Schlozman i Brady (1995), considerada com el marc analític i 

conceptual més complet per tractar el fenomen de la participació ciutadana a l’esfera 

pública (Morales, Mota i Perez-Nievas 2006: 158). Aquests autors consideren que la 

participació ciutadana s’explica bàsicament atenent a tres criteris: participen aquells 

ciutadans que poden, els que volen o els que han estat convidats a fer-ho. Aquests 

tres criteris impliquen tres factors explicatius diferents ja que els que poden participar 

són aquells ciutadans que disposen dels recursos cognitius, econòmics i de temps 

lliure que requereix la participació en l’esfera pública, els que volen són aquells 

ciutadans que han rebut un procés de socialització que facilita el desenvolupament 

d’aquest rol actiu o que han desenvolupat unes actituds polítiques favorables a la 

participació mentre els que han estat convidats són aquells ciutadans que per diverses 

vies han pogut rebre inputs mobilitzadors encaminats a incentivar la seva participació. 

Posteriorment, s’explica de forma més detallada la forma en que s’ha treballat apartat i 

les estratègies per abordar-lo. 

 

En aquest punt i just abans de començar a parlar dels elements contextuals i que 

afecten la creació, establiment i consolidació d’una xarxa associativa, hem d’avançar la 

forma en que s’ha tractat la nostra variable dependent, és a dir, el fenomen de 

l’associacionisme individual. Considerem que la diferent inclinació o tendència que 

tenen les diverses associacions per entrar i treballar en l’esfera política marcarà 

diferències en les externalitats abans assenyalades66 i, a més, en aquest cas concret 

creiem que els factors explicatius de l’associacionisme dels ciutadans poden ser 

diferents en funció de la tipologia associativa. És a dir, volem comprovar si la 

divergència en l’orientació bàsica de les organitzacions pot acabar dibuixant la 

existència de factors explicatius diferents fruit del tipus d’associacions concret en el 

que s’està implicat.  

 

                                                 
66.- No estem dient que les externalitats es donaran únicament en les associacions de tipus polític ja que 

considerem que aquestes també s’apreciaran, en general, en aquelles associacions no polítiques ja que tot 

i que els temes polítics o la seva participació en l’esfera polític no siguin els elements centrals o que 

defineixen aquestes associacions, el seu rol d’actors en l’esfera pública i la seva interacció amb altres 

associacions i institucions acaba situant-les en l’àmbit polític, tot i que aquesta incursió sigui puntual i 

residual respecte la finalitat constitutiva d’aquests tipus d’associacions.  
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En el cas afirmatiu de que es detectessin diferències respecte els factors explicatius de 

l’associacionisme individual, s’estaria assenyalant la multidimensionalitat del nostre 

concepte d’estudi (l’associacionisme) i que la estratègia necessària per conèixer 

correctament aquest fenomen es basa en l’estudi individualitzat de les diferents 

tipologies organitzatives ja que la heterogeneïtat interna de la xarxa associativa així ho 

recomana i ho exigeix. 
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3.2 Factors contextuals 
Com ja s’havia esmentat al principi d’aquesta recerca, s’ha considerat oportú treballar 

amb dos factors explicatius diferents que ens ajudaran a conèixer la diferent inèrcia 

detectada en la evolució i manteniment de la diferent densitat de la xarxa associativa 

detectada en el cas català i espanyol. 

 

En un primer moment, tractarem la importància del context històric i la seva influència 

en la posterior configuració d’aquest fenomen polític a Catalunya contraposant-ho al 

cas espanyol per comparar les dades obtingudes al segon capítol d’aquesta recerca i, 

en segon lloc, l’anàlisi de l’estructura d’oportunitats polítiques tancarà aquesta recerca, 

conservant també, en la mesura que sigui possible, una perspectiva comparada amb 

la realitat espanyola. 

 

Per una banda, l’estudi del context històric de les societats, com a conseqüència del 

concepte de la dependència temporal (Putnam 1993 (2000: 235)), és una eina o factor 

important que cal estudiar alhora d’explicar la configuració institucional de les societats 

o la capacitat dels ciutadans d’un determinat territori per treballar i col·laborar de forma 

conjunta pel progrés i el benestar global d’aquella societat67. Com defensa Putnam 

(1993 (2000: 145)) els diferents successos i configuracions socials que apareixen en 

diferents moments històrics tenen la capacitat de condicionar la posterior configuració 

social i, fins i tot, institucional: 

 

“La Itàlia del començament de l'època medieval, quan comença la nostra història, 

era més a prop de la Roma antiga que de nosaltres, no solament des del punt de 

vista cronològic, sinó en les formes de viure el dia a dia. Això no obstant, els 

patrons socials que es poden traçar clarament des de l'alta edat mitjana fins avui 

demostren que són decisius per a explicar per què a l'entrada del segle XXI unes 

comunitats són millors que les altres a l'hora de governar la vida pública i 

mantenir institucions efectives.” Putnam (1993(2000: 145)). 

 

Com aquest autor ens assenyala del seu estudi sobre el cas italià, a la majoria del 

territoris europeus la vida associativa es consolidà al segle XIX entre les anomenades 

                                                 
67.- Tot i que és cert que Putnam ha rebut diferents crítiques pel seu tractament de la història italiana, 

considerem que, en conjunt, la seva obra ofereix una clara visió de la incidència que els diferents 

successos històrics tenen sobre la configuració de les actuals societats.  
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classes populars, les quals eren majoritàries en aquestes societats (Putnam 1993 

(2000: 167)), i que aquesta necessitat d’associar-se, sentida pels mateixos ciutadans, 

és la seva reacció davant la nova realitat econòmica i social que es configura a partir 

de les transformacions que s’accentuen amb els processos de revolució industrial i la 

nova organització i condicions del treball. Reacció ciutadana que podem qualificar de 

defensiva ja que té com a finalitat bàsica i fonamental la superació de forma col·lectiva 

de les noves problemàtiques que comportà aquest nou episodi històric que, cal 

recordar, acostumen a anar lligats a les revolucions polítiques liberals que es 

produïren en diferents onades a Europa durant el segle XIX. Aquesta reacció 

ciutadana davant els canvis es explicada de forma extraordinàriament clara per 

Putnam (1993 (2000: 167-168)): 

 

“ Els governs liberals de França, d’Itàlia i d’altres indrets, inspirats per l’austera 

doctrina del laissez faire, aboliren els gremis, dissolgueren els establiments 

religiosos i descoratjaren els intents de fer reviure cap combinació social o 

econòmica similar. Els funcionaris de França i Itàlia, per tal de reforçar aquest nou 

ordre, mantenien una atenta vigilància sobre indicis de societat organitzada tan 

innocus com els bars de treballadors (i sovint els intentaven clausurar) ... poc 

després, els primers batecs de la Revolució Industrial van fer encara més urgent la 

creació d’una solidaritat econòmica i social organitzada. A les inconveniències 

eternes de les malalties, els accidents i la vellesa, s’hi afegien ara els nous perills de 

l’atur i l’anonimat desagradable dels nous centres industrials. Els que havien quedat 

al camp, tampoc no eren immunes a les noves malalties, tal com van deixar clar els 

pànics dels agricultors durant la segona meitat del segle. En una època de 

turbulències i indecisions, molta gent va mirar de trobar ajuda i consol en la 

camaraderia organitzada ... començaren a aparèixer associacions noves i més vitals 

per substituir les que havien decaigut o havien desaparegut a principi de segle.” 

Putnam (1993 (2000: 167-168)). 

 

En aquest sentit, el sorgiment de l’associacionisme, com a resposta defensiva davant 

els canvis que es produïren al segle XIX, s’explicaria per un sentiment d’altruisme 

interessat68, el qual es basa en el principi de reciprocitat entre les diferents parts 

                                                 
68.- És a dir, per un sentiment que barreja tant els interessos privats/personals com els públics/col·lectius. 

Putnam (1993 (2000:102): “La dicotomia entre l’interès particular i l’altruisme és fàcil de veure, tenint en 

compte que cap mortal, en cap societat amb èxit, no pot renunciar a la forta motivació de l’interès 

personal. No és d’esperar que els ciutadans d’una comunitat cívica siguin altruistes. Però, això no obstant, 
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implicades (Putnam 1993 (2000: 171))69 i que produeix un resultat positiu d’aquesta 

interacció. Per tant i seguint aquesta forma d’estudi emprada per Putnam, ens fixarem 

en la capacitat històrica d'una determinada societat alhora de crear organitzacions i les 

xarxes associatives que entre elles es consoliden, ja que aquesta tendència històrica 

reflecteix part de la capacitat actual de qualsevol societat per seguir creant 

associacions70, com ens assegura el mateix autor en el seu estudi sobre la societat 

italiana. 

 

Pel que respecta al nostre entorn més immediat, podem citar a Buqueras (2002) ja 

que, de forma similar al que ha fet Putnam, situa la revolució industrial com a element 

clau en el sorgiment de la mateixa societat civil71: 

 

" Nosaltres ens centrem en els autèntics fets desencadenants del sorgiment de la 

societat civil tal com es refereixen els principals autors. Aquest és el guió: la 

revolució industrial del segle XVIII, propiciada pel liberalisme i generadora a la 

vegada de l’estat liberal, va crear com a contrapunt una desigualtat social que no es 

veia compensada pels guanys econòmics. Certament, el desenvolupament de la 

industria va afavorir el capitalisme, però el mal repartiment de la riquesa va fer que 
                                                                                                                                               
en la comunitat cívica els ciutadans cerquen el que Tocqueville anomena “l’interès personal ben entès”, 

és a dir, l’interès personal definit en el context de les seves necessitats públiques més amplies”.  
69.- Putnam (1993 (2000: 170 i 171): “ Aquestes associacions voluntàries no eren tant un producte de 

l’altruisme idealista, com una predisposició pragmàtica a cooperar amb els altres en una situació similar 

per tal de superar els riscs d’una societat que canviava amb rapidesa. En el centre de les societats per a 

l’ajuda mútua hi havia la reciprocitat mútua (Putnam (1993 (2000: 170))) ... les societat per l’ajuda mútua 

representaven la solidaritat col·lectiva davant de les inseguretat econòmiques pròpies de l’era moderna”. 

Putnam (1993 (2000: 171)).   
70.- Putnam (1993 (2000: 187 i 194):  " Exactament allí on els italians estaven compromesos d'una forma 

més activa, al segle anterior, en noves formes de solidaritat social i mobilització cívica, els italians d'avui 

en dia encara hi són més cívics, en general, en la vida social i política (Putnam (1993 (2000: 187))) ... les 

tradicions cíviques són un predictor molt fort de la comunitat cívica contemporània…”. Putnam (1993 

(2000: 194)). 
71.- Per altra banda, aquest autor mostra una visió negativa davant la possibilitat de compaginar un estat 

fort amb una societat civil dinàmica (Buqueras 2002: 24). Tot i que no ara entrarem a debatre aquest 

tema, cal esmentar el treball de Herreros i Criado (2001) en el que es mostra la relació positiva entre un 

estat fort i la formació de capital social, deixant veure que la construcció d’una societat civil forta pot ser 

impulsada des del mateix estat (Herreros i Criado 2001: 220) i, per tant, refutant la visió negativa. Altre 

tema relacionat vindria a ser el de la independència de la societat civil respecte l’Estat com apunta Pérez 

Díaz (1993: 133-134). 
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les capes socials més marginades es revelessin contra el sistema…”. Buqueras 

(2002: 21). Traducció pròpia. 

 

Per tant, al llarg de les següents pàgines en l’apartat del context històric es pretén 

revisar aquells esdeveniments històrics que puguin explicar els processos de 

desenvolupament de la societat civil, comparant aquests successos en els casos 

català i espanyol de forma que ens puguin ajudar a explicar algunes dels elements 

detectats al capítol anterior (és a dir, la diferent densitat del teixit associatiu i el seu 

dinamisme). Esdeveniments històrics que també incorporen els components 

econòmics ja que una part de la tradició acadèmica assenyala la existència de nexes 

d’unió entre el desenvolupament econòmic i el canvi polític. Així des del clàssic estudi 

de Lipset (1959) es considera que existeix una relació entre el desenvolupament 

econòmic i la democràcia72, tot i que el posterior estudi de Huntington (1974) 

assenyalava que aquesta relació no presenta una relació estrictament lineal en el 

nivell de desenvolupament dels països ni en l’eix temporal. En aquest mateix sentit, 

publicacions més recents com la de Maravall (1995) incideixen en que la relació entre 

els factors econòmics i els polítics, és a dir, entre el desenvolupament econòmic i la 

democràcia, és una relació indirecta en la qual el teixit associatiu té una enorme 

importància a l’augmentar el pluralisme polític i social: 

 

“ l’ordre social també es faria més plural: com a conseqüència, els recursos es 

desconcentrarien, la coerció resultaria menys viable i sorgirien demandes creixents 

d’un pluralisme també de caire polític. Els grups i organitzacions socials 

adquiririen una major autonomia respecte l’Estat: la quantitat d’associacions es 

multiplicaria, la societat civil es faria més forta, les seves relacions amb l’Estat 

arribarien a un nou equilibri ...” Maravall (1995: 18-19). Traducció pròpia. 

 

Mentre al mateix temps i com remarquen altres autors com Linz i Stepan (1996) la 

xarxa d’associacions existents a les societats actuen com el nexe d’unió entre el 

sistema capitalista i la democràcia (Powell 2001: 20). 

 

Per altra banda, l’altre factor explicatiu del context que s’utilitza en aquesta recerca per 

estudiar el grau de desenvolupament de la xarxa associativa és la Estructura 

                                                 
72.- Lipset (1959: 18): “Els factors d’industrialització, urbanització, riquesa i educació estan tan fortament 

relacionats entre ells que constitueixen un factor comú. I els factors que comporta el desenvolupament 

econòmic estan relacionats amb la democràcia”. Traducció pròpia.  
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d’Oportunitats Polítiques (EOP). En aquesta part, de forma similar al que es realitza en 

la part d’anàlisi històrica, es tracta de comparar diferents elements de l’EOP a 

Catalunya i comparar-ho sempre que sigui possible en el cas espanyol. L’estructura 

d’oportunitats polítiques ha estat una perspectiva teòrica utilitzada per diferents autors i 

que serveix com un element explicatiu dels cicles de mobilització i/o desmobilització, 

variacions en la capacitat d’influència, etc. a la societat connectat amb els canvis en 

les relacions amb els diferents actors polítics o amb el mateix sistema polític.  

 

Relacionat amb el nostre objecte d’estudi, Tarrow (1997) ha treballat amb l’estructura 

d’oportunitats polítiques per explicar el sorgiment de noves organitzacions i moviments 

socials: 

 

“ El concepte d’estructura d’oportunitats polítiques ens ajudarà també a explicar la 

difusió dels moviments, com s’estén l’acció col·lectiva i com es formen noves 

xarxes, que es tendeixen d’un grup social a altre a l’anar-se explorant i creant les 

oportunitats … Al parlar d’estructura d’oportunitats polítiques, em refereixo a 

dimensions consistents –tot i que no necessàriament formals, permanents o 

nacionals- de l’entorn polític, que fomenten o desincentiven l’acció col·lectiva 

entre la gent. El concepte d’oportunitat política posa l’èmfasi en els recursos 

externs al grup -al contrari que els diners o el poder-, que poden ser explotats inclús 

per lluitadors dèbils o desorganitzats. Els moviments socials es formen quan els 

ciutadans corrents, de vegades animats pels líders, responen a canvis en les 

oportunitats que redueixen els costos de l’acció col·lectiva, descobreixen aliats  

potencials i mostren en que són vulnerables les elits i les autoritats”. Tarrow 

(1997: 49). Traducció pròpia 

 

De forma més detallada, Tarrow (1997) ens assenyala que els canvis més destacats, 

però no únics, que poden facilitar o provocar la introducció de canvis en les 

estructures d’oportunitat polítiques són bàsicament la obertura de l’accés a la 

participació73, canvis en els alineaments dels governs, la disponibilitat d’accedir o tenir 

aliats amb capacitat d’influència i la creació de divisions entre les elits i en el seu 

interior (Tarrow 1997: 156). 

                                                 
73.- En el nostre cas, l’element que més ens interessa és el relacionat amb l’obertura de nous canals de 

participació ja que com assenyala aquest autor aquest canvi afavoreix l’acció col·lectiva dels ciutadans i, 

per tant, pot incidir en la creació i consolidació de teixit associatiu: “l’accés a la participació és el primer 

incentiu important per l’acció col·lectiva”. Tarrow (1997: 157). Traducció pròpia.  
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Tanmateix, cal advertir que, com assenyalen Ibarra, Martí i Gomà (2002), la 

perspectiva d’aquest marc explicatiu assoleix la seva màxima expansió de forma 

bastant recent, a principis de la dècada dels noranta del segle passat, mitjançant una 

mena d’acord implícit entre la majoria dels autors, segons el qual l’estudi de les 

activitats, ritmes i cicles dels moviments socials ha de realitzar-se, bàsicament, a partir 

de les anàlisis de les seves pautes d’inserció en el procés polític (Ibarra, Martí i Gomà 

2002: 14)74. 

 

En el marc d’aquesta recerca, la importància d’aquest concepte s’explica per la seva 

capacitat per atorgar incentius i autonomia de creació i actuació a les diferents entitats 

associativa vers els intents de control que els governs tendeixen a intentar a exercir 

sobre el mon associatiu. Tipus de relació entre el teixit associatiu i els governs que ja 

va ser detectada pel mateix De Tocqueville (1835 (2002)) i que està marcada pels 

intents dels governs d’influir en les organitzacions en generals per tal d’evitar que la 

mateixa xarxa associativa pugués crear excessius problemes i distorsions sobre el 

sistema representatiu clàssic (De Tocqueville 1835 (2002: 397-398)). En aquest sentit, 

els canvis en l’entramat polític així com en la seva configuració legal produeixen 

canvis en l’Estructura d’Oportunitats Polítiques existents, afectant els elements que 

faciliten o inhibeixen l’acció col·lectiva i, per extensió, incidint en els processos de 

creació, consolidació o destrucció de la xarxa associativa. 

 

Recentment, autors com Blanco i Gomà (2002) han incidit en la importància del canvi 

de paradigma en el tipus de govern polític a les societats actuals, substituint el govern 

tradicional pel model de la governance, en el qual tant els ciutadans a nivell individual 

com de forma col·lectiva, mitjançant les associacions, juguen un rol important en la 

formulació de polítiques, gestió de programes públics... és a dir, prenent un rol actiu 

en el procés de govern (Blanco i Gomà 2002: 31). Aquest nou paradigma de govern 

significa una nova forma d’entendre la política, modificant l’Estructura d’Oportunitats 

Polítiques existents i establint noves oportunitats d’actuació política que possibilita un 

                                                 
74.- Sent bàsiques els diferents components del sistema polític que poden incidir en l’acció col·lectiva. 

Ibarra, Martí i Gomà (2002: 14): “El concepte d’Estructura d’Oportunitats Polítiques, entès com el 

conjunt de dimensions o factors de l’entramat polític que proporcionen incentius o condicionants 

facilitadors per als desenvolupament d’una acció política de resposta, orientada a incidir sobre els 

processos i els resultats de les polítiques públiques”. Ibarra, Martí i Gomà (2002: 14). Traducció pròpia. 
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paper més actiu per al conjunt de la xarxa associativa i dels ciutadans implicats en 

aquestes. 

 

Per tant, a les properes pàgines s’analitzen diferents components de l’EOP, que 

dissenyats pel sistema polític, poden produir canvis en els costos de dur a terme 

l’acció col·lectiva i afectar la xarxa associativa. Com es veurà tot seguit, l’anàlisi es 

centra en la part jurídica que afecta el teixit associatiu així com en canvis i polítiques 

participatives impulsades pels governs des del paradigma de la governance abans 

esmentat. L’anàlisi d’aquests elements ens serveix per fer una anàlisi parcial de l’EOP 

que ens ajuda a explicar la diferent densitat i dinamisme del teixit associatiu. 

Tanmateix, cal reconèixer que queda pendent per analitzar un element de l’estructura 

d’oportunitats polítiques com és la fragmentació de les èlits i les seves relacions amb 

el teixit associatiu degut a que, part d’aquesta anàlisi, requereix mètodes de recerca 

diferents i que ens desvien de la finalitat central d’aquesta recerca. 

 

 

3.2.1 Context històric 
Seguint el tipus de recerca emprada per Putnam (1993) al seu estudi sobre el capital 

social a Itàlia, ens fixarem en la capacitat històrica de les dues societats que estem 

estudiant alhora de possibilitar la creació d’organitzacions i de facilitar la consolidació 

de les xarxes associatives que a cadascuna d’elles es creen. El concepte de 

dependència temporal reforça la importància del passat històric com a factor explicatiu, 

que s’ha de tindre present, en el sentit de que ens mostra una tendència, la qual 

reflecteix, i ajuda a conèixer millor, part de la capacitat actual de qualsevol d’ambdues 

societats per seguir creant el seu propi teixit d’organitzacions voluntàries. 

 

Centrant-nos en els estudis abans esmentats que consideren que la relació entre la 

economia i la democràcia és clau per entendre la creació i desenvolupament de la 

xarxa associativa, cal assenyalar que ens fixarem en el paper clau que, almenys en 

teoria, la revolució industrial va tenir sobre el foment de l’associacionisme dels 

ciutadans i la creació de noves organitzacions més relacionades amb les noves 

necessitats que els mateixos canvis del model productiu estaven produint dintre d’una 

determinada societat. Hi ha diferències en el procés de revolució industrial en els dos 

casos que anem a comparar? basant-nos amb diferents treballs d’historiadors sobre 

Catalunya i l’Estat espanyol s’intentarà explicar amb suficient detall el procés 

d’industrialització d’aquests dos casos i els punts comuns i de divergència existents. 
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Per començar amb l’anàlisi cal situar, de forma prèvia, el procés d’industrialització 

dintre del context europeu per apuntar i conèixer les seves peculiaritats. En aquest 

cas, Tortella (1995) assenyala la importància que va tenir a Europa la “revolució 

agrícola”, com a element que posteriorment va facilitar les modernitzacions 

econòmiques de finals del XIX i principis del XX, mentre que Espanya presentava una 

configuració geogràfica especial que explica aquest retard i que incidí de forma 

negativa en el procés d’industrialització75. Tanmateix, aquest no és l’únic factor que 

explica l’endarreriment econòmic espanyol ja que Tortella (1995: 10-17) assenyala el 

baix nivell educatiu de la societat espanyola76, el qual dificulta la millora del capital 

humà d’aquesta societat i, per tant, de la seva capacitat productiva, com altre dels 

elements explicatius d’aquest endarreriment. 

 

Una vegada s’ha explicat les causes del retard de la economia espanyola en el procés 

de desenvolupament econòmic i d’industrialització en el context de la revolució 

industrial, s’ha passat a estudiar aquest mateix procés des de l’interior, és a dir, 

comparant el cas espanyol amb el català. Tortella ja ens assenyala la especificitat del 

cas català comparat amb gran part de la resta del territori espanyol. En primer lloc, 

situa aquesta especificitat en un àmbit tan important com el demogràfic, ja que la 

revolució demogràfica facilita la transformació del model demogràfic antic cap a un 

altre model més similar a l’actual (amb unes menors taxes de mortalitat i natalitat) i és 

un factor que ens aporta informació del benestar global assolit a una determinada 

societat. Així, mentre aquest autor assenyala que les dades catalanes tenen bastant 

similitud amb les britàniques, les de la resta d’Espanya segueixen mostrant els patrons 

bàsics de la demografia tradicional (Tortella 1995: 37). En aquest mateix sentit i per 

consolidar la dada anterior, podem esmentar l’obra de Maluquer de Motes (1998) en la 

qual s’explica com el canvi demogràfic català començà en el segle XVIII i que, 

finalment, va ser durant la primera meitat del segle passat quan es consolidà aquest 

comportament demogràfic (Maluquer de Motes 1998: 32-35). 
                                                 
75.- Tortella (1996: 6):  “ En el cas concret d’Espanya, els obstacles físics a la modernització són molt 

forts ... l’altura i les característiques àrides de la zona central fan encarir el  transport, aïllen a gran part 

del país del comerç de mercaderies i d’idees, i dificulten la transferència de recursos humans a activitats 

més productives”. Traducció pròpia. 
76.- Baix nivell educatiu que s’explica per una mancança d’oferta educativa per part de l’Estat i també per 

un problema de demanda educativa ja que com assenyala aquest autor: “Una població pobre i ignorant en 

un país tecnològicament endarrerit té dificultat per apreciar la importància de la educació” Tortella (1995: 

17). Traducció pròpia.  
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A banda d’aquesta especificitat demogràfica, hi ha cap més diferència entre el cas 

català i el cas espanyol? El procés de canvi de paradigma econòmic ens condueix a  

altre dels aspectes que serveix per mostrar més clarament aquesta diferència, és a dir, 

la distribució de l’estructura ocupacional de les poblacions dels dos casos estudiats. 

Segons Maluquer de Motes (1998: 38) mentre a Espanya no es va produir un canvi 

significatiu en el segment de la població que es dedicava a la agricultura durant el 

segle XIX, a Catalunya aquest percentatge de la població va disminuir 

significativament a favor d’un fort creixement del treball en els sectors de la indústria i 

el comerç, confirmant les arrels històriques de la vitalitat econòmica de Catalunya, 

indicades per Tortella (1995: 67), les quals es remunten al segle anterior i la 

diferenciaven de la immensa majoria de la resta de territoris espanyols77. 

 

Seguint l’obra d’altres autors com Nadal i Carreras (1990) podem concloure que, de 

forma clara, la diferència entre el cas català i el cas espanyol resideix en el diferent 

desenvolupament temporal del procés d’industrialització. A més, aquests autors ens 

assenyalen diferents aspectes que varen ajudar a l’expansió de la ja instaurada 

tendència econòmica catalana a treballar més intensivament en el sector industrial78: 

 

“ La principal diferència de la economia catalana respecte a les del seu entorn 

geogràfic i polític resideix, sense cap mena de dubte, en la precocitat de la seva  

industrialització. La precocitat i la perseverança han teixit una economia 

radicalment industrial i han afectat, en la seva essència, a tota la societat. Hi ha 

prou en esmentar la modernització demogràfica catalana –tan avançada i cada 

vegada més coneguda-, el creixement de la burgesia fabril catalana o la formació 

del moviment obrer i, en lògica correspondència, de les relacions industrials 

modernes ...”. Nadal i Carreras (1990: 259). Traducció pròpia. 

“ A principis de la dècada de 1830, las circumstàncies ja eren propicies per a un 

fort desenvolupament industrial. Els canvis a la legislació (el Codi de Comerç, 

principalment), la suavització del rigor absolutista, la recomposició de la base 
                                                 
77.- Tortella (1995: 67): “ Catalunya es venia desenvolupant econòmicament des de mitjans del segle 

XVIII; el seu comerç actiu amb Amèrica, la seva pròspera agricultura, i la seva vitalitat demogràfica 

afavorien l’acumulació de capital, la creació de l’esperit empresarial, l’abundància de ma d’obra, i les 

condicions de mercat necessàries per al desenvolupament de la industria moderna ...”. Traducció pròpia. 
78.- Un exemple d’aquest procés pioner al territori català és el que fa referència a la xarxa ferroviària. A 

Catalunya, l’octubre de 1848, es va inaugurar la primera línia ferroviària de tota la península que 

enllaçava Barcelona amb Mataró, facilitant i abaratint el cost del transport de les mercaderies.  



 97

comercial catalana, el rellançament agrari exportador i, sobre tot, la incorporació 

dels principals avanços en les eines mecàniques i en la generació d’energia, 

l’afavorien decididament”. Nadal i Carreras (1990: 265). Traducció pròpia. 

 

De fet, el següent quadre, extret de la recerca de Maluquer, ens mostra la major 

dedicació de la mà d’obra activa catalana al sector industrial en comparació amb altres 

territoris estatals a l’any 1797. De forma prou clara, es possible observar que tot i ser, 

en tots els casos, el sector agrari el més important pel percentatge de mà d’obra que 

utilitzava, a Catalunya el nombre percentual d’ocupats al sector industrial sí que 

resultava ser molt superior al que es trobava al conjunt dels territoris espanyols: 

 

Taula 3.1.- Comparació de la estructura econòmica a Catalunya i a l’Estat espanyol al 

1797. 

 % Població activa del 

sector Industrial 

% Població activa del 

sector agrari 

Catalunya 25,1 52,0 

País Valencià 19,2 63,5 

Castella la 

Nova 

17,0 53,9 

Castella la Vella 16,1 62,7 

Navarra 15,8 60,9 

.... … … 

Espanya 15,3 61,3 

Font: Maluquer de Motes (1998: 34). 

 

A més, fixant-nos amb altres dades d’aquesta mateixa recerca, podem observar com 

aquest procés d’industrialització es consolidà i s’accentuà al començament del segle 

passat, en el qual i en tan sols vint anys (entre 1910 i 1930), la quantitat de 

treballadors que estan ocupats en el sector industrial es duplica i com la població 

ocupada en aquest sector passà a significar més de la meitat de la població total 

ocupada. És a dir, a partir del 1930 es pot parlar de la instauració d’una societat 

industrial moderna. 
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Taula 3.2.- Evolució de l’activitat industrial catalana (1887-1930). 

Anys Població activa en el sector 

industrial (Milers de persones) 

Percentatge d’ocupats al sector 

industrial sobre el total d’actius 

1887 223,1 32,1 

1900 256,3 33,3 

1910 310,1 34,7 

1920 443,5 42,3 

1930 623,8 51,5 

Font: Maluquer de Motes (1998: 119). 

 

Per tant, aquesta accentuació del procés d’industrialització a Catalunya es tradueix, 

com no podria ser d’altra forma, amb un major creixement del Producte Interior Brut 

català en comparació amb l’espanyol (taula A3.1 de l’apèndix). Creixement d’aquest 

magnitud econòmica que, com s’aprecia a la taula A3.2 de l’apèndix, provoca que el 

PIB català passà de representar el 15,4% a l’any 1890 a ser el 21,4% del PIB total 

espanyol al 1930.  

 

En conclusió, la primerenca industrialització catalana va produir una clara millora en el 

seu teixit econòmic i augmentà el seu potencial econòmic respecte la resta de territoris 

estatals. Però, com podem lligar el procés d’industrialització d’una determinada 

societat amb l’associacionisme i el teixit associatiu existent a la mateixa? Sens dubte, 

la resposta a aquesta pregunta pot tindre diferents explicacions. No obstant, els canvis 

socials, provocats pel mateix procés d’industrialització, produïren un augment en la 

creació d’organitzacions i en la tendència dels seus ciutadans a ser membres d’algun 

tipus determinat d’associacions. Entre les transformacions que més afavoriren aquests 

canvis, que han estat assenyalades per Lipset (1959), caldria esmentar l’accentuació 

del procés d’urbanització amb les creixents migracions del camp cap a la ciutat, les 

noves condicions laborals amb la generalització del treball en grans fàbriques, la 

producció en cadena i la progressiva consolidació del moviment obrer i les peticions de 

nous drets pels mateixos treballadors. 

 

De fet, el procés d’urbanització i la creació de ciutats cada vegada més poblades 

afavoriren aquest fenomen i com s’esmenta al llibre d’Ardit, Balcells i Sales (1980: 226-

227) el procés d’urbanització fou realment intens a la ciutat de Barcelona. En aquest 

context i segons aquests autors, fou precisament a la ciutat de Barcelona on es produí 

l’esclat del moviment obrer català i, per tant, on es començà a crear organitzacions en 
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les quals els treballadors industrials es podien ajudar, identificar i lluitar de forma 

col·lectiva per la defensa dels seus interessos de classe79. Segons aquests autors, no 

fou fins el 1840 quan es creà la primera organització obrera a Catalunya. Aquesta 

primera constitució legal, facilita el camí per a la creació i posterior establiment d’altres 

associacions similars lligades a la nova realitat econòmica i social catalana: 

 

“ Els orígens del moviment obrer. El maig de 1840 pogué constituir-se legalment la 

primera societat obrera a Barcelona, l’Associació Mútua de Teixidors. Des del 

1838 els obrers barcelonins venien demanant permís per a organitzar-se al capità 

general. Permesa legalment com a simple mutualitat, era també una societat de 

resistència. L’associació de Teixidors comptava amb tres mil afiliats poc després de 

la seva constitució ...”. Ardit, Balcells i Sales (1980: 262). 

 

A partir d’aquesta data, gran part dels treballadors de Catalunya van començar a 

organitzar-se i a formar part de diferent tipus d’organitzacions per defensar, en un 

primer moment, els seus interessos laborals80.  

 

Tanmateix, cal assenyalar l’aparició d’altre procés, el qual va sorgir quasi de forma  

paral·lela al d’industrialització, que incidí, també, en la creació d’associacions i que 

molt possiblement ajudà a reforçar i consolidar el teixit associatiu existent a la societat 

catalana. Ens estem referint a la coincidència temporal del procés d’industrialització 

amb el procés de la Renaixença cultural.  

 

Com indiquen aquests mateixos autors, aquest moviment de desenvolupament i 

renaixement de la cultura autòctona explica, en part i mitjançant la tasca de 

conscienciació i divulgació realitzada per les associacions culturals catalanes entre les 

diferents classes socials, l’aparició de nombroses entitats voluntàries de base cultural: 

 

                                                 
79 Ardit, Balcells i Sales (1980: 262): “ L’increment de la utilització del treball infantil gràcies a la 

mecanització, l’allargament de la jornada de treball fins a onze o dotze hores, el descens dels jornals, la 

indefensió en cas d’accident de treball, i l’atur forçós periòdic eren les principals preocupacions del 

naixent proletariat de fàbrica que volia també atreure cap a les seves organitzacions els obrers 

artesans...”.  
80.- Tot i que segons aquests mateixos autors, en la majoria dels casos, fins el 1868, aquesta tasca es 

realitzava des d’unes societats obreres que havien de viure gairebé sempre en la clandestinitat, ja que el 

poder polític seguia sense permetre l’exercici del dret d’associació obrera ni es cedia en cap de les més 

elementals mesures de legislació laboral que s’havien anat implantant als països de l’entorn. 
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“ Restauració literària i consciència catalanista. La transformació econòmica i 

social promoguda per la industrialització va diferenciar Catalunya de la resta del 

territori espanyol i va constituir el suport material de la recuperació de la identitat 

col·lectiva, un dels elements principals de la qual era la llengua, que fou 

rehabilitada com a llengua literària. Aquest fenomen va ser designat al segle XIX 

amb el nom de Renaixença ... també s’ha repetit com a fet evident que el 

catalanisme cultural dominà el segle XIX fins a donar origen al final de la centúria 

al catalanisme polític...”. Ardit, Balcells i Sales (1980: 248). 

 

Seguint aquesta línia, podem indicar que la diversitat cultural catalana i el mateix 

procés de Renaixença viscut al segle XIX facilitaren la creació d’una part substancial 

de l’entramat associatiu català i afavoriren la creació de una xarxa d’organitzacions 

amb un marcat accent cultural que ajudaren a crear, establir i consolidar un nombre 

important d’organitzacions catalanes en aquest sector. Creant d’aquesta forma una 

xarxa associativa amb accent cultural que explicaria la major taxa d’associacionisme 

detectada en els territoris culturalment diferents (Mota (1999: 38)). Fenomen que, a 

més, segons l’anàlisi de Powell (2001: 80) en el cas català es reproduí de forma 

especial durant l’època de la dictadura franquista: 

 

“Ja en 1960 ... eren les regions més industrialitzades i les que gaudien al mateix 

temps de majors nivells de renta per càpita i de la més forta personalitat històrica i 

cultural, o d’una tradició cultural diferent (províncies basques, catalanes i del 

llevant), les que destacaven per la seva major taxa d’associacionisme…”. Mota 

(1999: 38). Traducció pròpia. 

“A Catalunya, el franquisme es va viure no únicament com una privació de 

l’autogovern representat per l’estatut de 1932, sinó sobretot com un intent de 

destruir la seva identitat i cultura. Si això no es produí, fou en gran part degut a la 

societat civil catalana, la qual impulsà el desenvolupament d’un teixit associatiu 

cívic i cultural, formalment apolític, de gran amplitud i dinamisme”. Powell 

(2001:80). Traducció pròpia. 

 

Seguint amb la lògica de Putnam sobre la importància de la història, cal deduir que, 

com a conseqüència de que el fenomen de l’associacionisme es troba més arrelat a la 

història de Catalunya pel seu procés d’industrialització i per les seves senyes culturals 

pròpies, a la societat catalana s’ha anat construint una xarxa associativa més densa 

que a la resta dels territoris de l’Estat espanyol.  
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És a dir, l’esdevenir de la història ha anat construint i configurant de forma lenta però 

progressiva una espècie de tradició històrica-cívica que ha dissenyat una societat 

catalana amb una major interrelació social i que ha incentivat, al mateix temps, la 

existència d’una major quantitat d’organitzacions constituïdes, que serveixen per 

defensar els interessos concrets de determinats grups o interessos més col·lectius. 

 

En resum, l’anàlisi realitzat en aquest primer factor explicatiu de context ens serveix 

per explicar la major densitat del teixit associatiu català com a conseqüència d’haver 

tingut un procés d’industrialització primerenc i per l’establiment d’un important 

moviment de Renaixença cultural. A part d’aquesta major densitat, aquest entramat 

associatiu és possible que es trobi més consolidat en comparació amb gran part de la 

resta de territoris de l’Estat espanyol degut a les seves arrels històriques. 
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3.2.2 Estructura d’oportunitats polítiques 
En aquesta part de la recerca centrem la nostra atenció en les elements més estables 

de l’estructura d’oportunitats polítiques que faciliten o desincentiven la construcció 

d’una xarxa d’organitzacions en els dos casos estudiats. Com s’havia anticipat 

breument, la recerca es configura al voltant de l’estudi de les següents tres dimensions 

de l’EOP81: 

 

a) Dimensió legislativa.- Sens dubte, el tipus de marc legislatiu i les 

característiques que presenti poden incidir en la creació de la xarxa associativa. En 

aquest sentit, s’estudia el marc legislatiu existent a Catalunya i a Espanya per detectar 

similituds o divergències entre ells ja que la existència de marcs legislatius diferents 

pot afectar els teixits associatius establerts a les societats. 

 

b) Extensió de procediments i mecanismes participatius.- Ja que es d’esperar 

que en aquells territoris on el poder polític ofereix la possibilitat de participar a la 

ciutadania en la discussió política i/o en les decisions, impulsats pel nou paradigma de 

govern, s’hagi creat un escenari favorable per a la creació i consolidació d’un teixit 

associatiu més dens i estable. 

 

c) Recolzament governamental a la xarxa associativa.- En aquesta darrera 

dimensió centrarem la nostra atenció en les mesures de suport econòmic a les 

associacions. Concretament, ens fixem en la possible existència d’ajudes i 

subvencions econòmiques per l’establiment i consolidació de les organitzacions 

mitjançant dades sobre el percentatge del pressupost de les organitzacions que 

presenta un origen públic. 

 

Anàlisi comparada de les tres dimensions: 

a) Dimensió legislativa.- Pel que respecta al marc legislatiu existent cal fer una mirada 

cap al passat per situar-nos de forma més clara en el context actual. Al mateix temps, 

també s’ha mirat el tractament que rep a l’ordenament jurídic general abans de passar 

a consultar la legislació pròpia d’aquesta matèria concreta. Així, mentre l’article 35 del 

                                                 
81.- La primera dimensió (la jurídica) fa referència a un element relativament estable en la configuració de 

l’estructura d’oportunitats polítiques mentre les altres dues dimensions venen més marcades pel 

paradigma de la governance però al mateix temps també depenen més de la voluntat del govern en 

qüestió (tenint per tant un grau d’estabilitat menor que la dimensió jurídica).  



 103

Codi Civil assenyala que les Entitats Privades sense ànim de lucre són les 

Corporacions, Associacions i Fundacions, les quals adquireixen personalitat jurídica 

pròpia en el moment que queden legalment constituïdes, la Constitució Espanyola de 

1978, esmenta el paper actiu que el mateix estat ha de complir per facilitar la creació o 

superació dels diferents impediments que puguin desincentivar l’establiment d’una 

ciutadania activa i participativa (article 9.282) reconeixent el dret dels ciutadans a 

associar-se (article 22).  

 

Pel que respecta al cas espanyol i la situació jurídica del fenomen del 

associacionisme, la legislació es basa en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de Març, 

reguladora del dret d’associació (publicada al BOE nº 73, de 26 de març del 2002)83. 

Abans d’entrar a comentar les característiques d’aquesta llei, assenyalar la seva 

importància com a conseqüència de que el dret d’associació, tot i haver estat 

reconegut en totes les Constitucions Espanyoles des del 1869, ha estat regulada 

durant els primers 25 de la nostra democràcia per la llei franquista 191/1964, de 24 de 

desembre, i dos decrets posteriors que la desenvolupaven. Per tant, aquesta és una 

norma important en la consolidació de la nostra jove democràcia84 ja que es 

desenvolupa una legislació més connectada amb la nova realitat social, cultural i 

econòmica així com més d’acord amb les noves necessitats i demandes del teixit 

associatiu de principis de segle.  

 

En primer lloc, cal assenyalar que la Llei Orgànica 1/2002 afecta a totes les 

organitzacions d’àmbit estatal i aquelles d’àmbit autonòmic en el qual no hi hagi 

legislació autonòmica específica. Com explicarem més endavant, aquesta no és la 

situació a Catalunya, ja que al tenir la competència en aquest àmbit ha legislat la seva 

pròpia Llei d’Associacions. Aquesta nova Llei estatal sobre organitzacions consta de 

42 articles distribuïts en 8 capítols. A La exposició de motius d’aquesta Llei i com no 

pot ser d’altra forma per la finalitat de la mateixa Llei, es magnifica clarament el paper 

                                                 
82.- Article 9.2 de la Constitució Espanyola: “Correspon als poders públics promoure les condicions 

perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives; remoure 

els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en 

la vida política, econòmica, cultural i social”. 
83.- Pot ser consultada a la pàgina web del Ministeri d’Interior espanyol: 

http://www.mir.es/pciudada/pciuasocia.htm 
84.- En aquest mateix sentit també cal esmentar la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 

d’entitats no lucratives i d’incentius fiscals al mecenatge i la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de 

Fundacions.  
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positiu de les organitzacions vers els ciutadans i sobre el conjunt del sistema 

democràtic85. 

 

A continuació, s’ha tractat d’analitzar de forma breu els aspectes més innovadors 

d’aquesta Llei. Del conjunt de la tota la Llei s’ha considerat que cal destacar els 

següents trets ja que són els presenten diferències més clares respecte la catalana: 

- L’article 11.5 de la Llei Orgànica 1/2002 estableix la possibilitat de que els 

membres de representació o de govern d’una associació poden obtenir una 

retribució per la seva tasca86. Sens dubte, l’augment en la dedicació a l’associació 

per part dels seus representants que es pot derivar d’aquesta remuneració, pot 

representar un canvi qualitatiu en el grau de dedicació, responsabilitat i en el nivell 

intern de professionalització de les mateixes organitzacions. 

 

- Segons s’estableix l’article 14.1 d’aquesta Llei, les associacions han de complir 

unes noves obligacions comptables prou més estrictes que les anteriors. 

 

“article 14.1.- Les associacions han de disposar d’una relació actualitzada dels seus 

socis, portar una comptabilitat que permeti obtenir una imatge fidel del patrimoni, 

del resultat i de la situació financera de la entitat, així com les activitats realitzades, 

efectuar un inventari dels seus bens i recollir en un llibre les actes de les reunions 

dels seus òrgans de govern i representació. Hauran de portar la seva comptabilitat 

conforme a les normes específiques que els hi resultin d’aplicació”. Traducció 

pròpia. 

                                                 
85.- Per exemple, s’assenyala que: “ Les associacions permeten els individus reconèixer-se en les seves 

conviccions, perseguir activament els seus ideals, complir amb tasques útils, trobar el seu lloc a la  

societat, fer-se escoltar, exercir alguna influència i provocar canvis. Pel fer d’organitzar-se, els ciutadans 

es doten de mitjans més eficaços per fer arribar la seva opinió sobre els diferents problemes de la societat 

a aquells que prenen les decisions polítiques. Enfortir les estructures democràtiques en la societat 

reverteix en l’enfortiment de totes les institucions democràtiques i contribueix a la preservació de la 

diversitat cultural ... la present Llei reconeix la importància del fenomen associatiu, com instrument 

d’integració a la societat i de participació en els afers públics, davant el qual els poders públics han de 

mantenir un difícil equilibri, d’una banda per garantir la llibertat associativa, i de l’altra per protegir els 

drets i llibertats fonamentals que es poguessin veure afectat per l’exercici d’aquest”. Preàmbul de la Llei 

Orgànica 1/2002. Traducció pròpia.  
86.- Article 11.5 de la L.O. 1/2002:  “En el cas de que els membres dels òrgans de representació puguin 

rebre retribucions en funció del càrrec, hauran de constar en els Estatuts i en els comptes anyals aprovats 

en l’assemblea”. Traducció pròpia. 
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Buqueras (2002), després d’analitzar aquest apartat de la llei, considera que aquest 

nou plantejament comptable té altes possibilitats d’acabar creant problemes a moltes 

organitzacions ja que presenta un nivell de complexitat igual o superior a la que ha de 

portar a terme qualsevol empresa. 

 

- El capítol VI anomenat “Medidas de fomento” s’estableixen, als articles 31.287 i 

31.388 diferents accions dirigides a millorar la visibilitat i la capacitat executiva de 

les organitzacions que busquin l’interès general mitjançant l’establiment d’ajudes i 

subvencions atenent a activitats associatives concretes.  

 

- Finalment i com a altre punt destacat d’aquesta Llei, cal esmentar la possibilitat de 

crear Consells Sectorials d’Associacions (capítol VIII) que, amb la finalitat 

d’assegurar la col·laboració entre les Administracions públiques i el teixit 

associatiu, actuarien com a òrgans de consulta, informació i assessorament en 

àmbits concrets d’actuació. Aquests Consells Sectorials d’Associacions tindran una 

composició mixta a la que s’afegiran experts de la matèria concreta que s’hagi de 

tractar. Sens dubte, aquesta és una proposta interessant, tot i que la seva 

funcionalitat depèn de com es concreti a la pràctica, ja que les característiques de 

funcionament internes (composició, competències, dinàmiques internes, etc.) 

poden marcar de forma determinant la seva validesa com actor que ha d’actuar 

com a nexe entre l’Administració publica i la xarxa associativa. 

 

Per la seva banda, a Catalunya trobem una realitat legislativa diferent, degut a que 

l’Estatut d’Autonomia Català atribueix la competència en aquesta matèria al Govern 

Autonòmic, fent-se visible aquesta diferència en la Llei 7/1997, de 18 de juny, 

d’associacions (publicada al DOGC 2423, d’1 de juliol de 1997). En aquest cas i com 

s’ha destacat a la Llei espanyola d’associacions, el preàmbul de la Llei catalana torna 

                                                 
87.- Article 31.2 de la L.O 1/2002:  “L’Administració General de l’Estat, en l’àmbit de la seva 

competència, fomentarà l’establiment de mecanismes d’assistència, serveis d’informació i campanyes de 

divulgació i reconeixement de les activitats de les associacions que persegueixin objectius d’interès 

general”. Traducció pròpia. 
88.- Article 31.3 de la L.O 1/2002:  “Les associacions que persegueixin objectius d’interès general podran 

gaudir, en els termes i profunditat que estableixin el Ministeri o Ministeris competents, d’ajudes i 

subvencions atenent a activitats associatives concretes. Les subvencions públiques concedides per al 

desenvolupament de determinades activitats i projectes únicament es podran destinar a aquesta finalitat i 

estaran subjectes a la normativa general de subvencions públiques”. Traducció pròpia 
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a expressar l’important rol que el teixit associatiu ha tingut en la configuració de l’actual 

societat catalana i el seu paper fonamental en el benestar general89. 

 

Pel que respecta al contingut legislatiu de la Llei d’associacions, els següents punts 

analitzats representen les característiques claus d’aquesta llei: 

- Els articles 1.1 i 1.290 de la llei catalana indica que l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei 

són les organitzacions del teixit associatiu català que realitzen la seva activitat en 

aquest territori, en tenen el seu domicili i no formen part de registres especials. 

 

- En el cas d’aquesta Llei catalana d’associacions i de forma contrària a l’espanyola, 

l’article 21.2 estableix que els membres dels òrgans de govern no poden rebre una 

retribució econòmica directa pel càrrec que ocupen, prohibint la professionalització 

de la direcció de les associacions, sent aquests càrrecs realitzats, com a mínim en 

el tema econòmic, de forma altruista91. 

 

 

- De forma bastant similar a la Llei espanyola, la Llei catalana d’associacions 

incideix en la necessitat de realitzar polítiques publiques dirigides a una major 

consolidació del teixit associatiu (article 31.1), assenyalant que les administracions 

                                                 
89.- En aquest cas, es diu que: “Catalunya té una gran tradició associativa manifestada pels milers 

d’associacions inscrites. El fet associatiu català ha estat decisiu per la defensa i l’acreixement de la 

societat i la cultura catalanes, i, de manera especial, durant les etapes més difícils de la nostra història com 

a poble i com a nació. La reconstrucció social i política de Catalunya durant el segle XIX es fonamenta 

absolutament en la capacitat d’articular-se associativament de tots els seus components individuals ... cal 

considerar l’acció dinamitzadora i la capacitat emprenedora de les associacions catalanes com a element 

fonamental de la vitalitat de la societat civil del nostre país. L’element associatiu es configura, així, clau 

en la construcció d’una societat més participativa i com a factor essencial per al progrés social i l’avenç 

de Catalunya com a país”. Preàmbul de la Llei 7/1997 de la Generalitat de Catalunya. 
90.- Els articles concrets de la Llei 7/1997 assenyalen que :“1.1.- Aquesta Llei té per objecte la regulació 

jurídica i el foment de les associacions que són competència exclusiva de la  Generalitat” i: “1.2.- Aquesta 

Llei s’aplica a les associacions que tenen el domicili i desenvolupen llurs activitats principalment a 

Catalunya i no estan sotmeses a cap normativa específica que n’estableixi la inscripció de la constitució 

en un registre especial”.  
91.- Article 21.2 de la Llei 7/1997:  “Els membres de l’òrgan de govern exerceixen llur càrrec 

gratuïtament, però tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses, degudament justificades, i 

també a la indemnització els danys que en derivin. S’actua de la mateixa manera quan un altre associat o 

associada duu a terme una funció o un encàrrec determinats”. 
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públiques han de facilitar la informació necessària així com col·laborar amb els 

ciutadans que tinguin algun projecte associatiu. 

 

- La Llei catalana estableix les bases jurídiques sobre les ajudes econòmiques 

puntuals de l’administració autonòmica i incorpora la possibilitat d’establir convenis 

de col·laboració de forma més estable en el temps, aportant seguretat d’aquesta 

forma a les necessitats pressupostàries de les associacions en qüestió (art.32.192 i 

32.793). 

  

- Finalment, mentre que a la Llei espanyola d’associacions s’esmenta la possibilitat 

de crear Consells Sectorials d’Associacions, La Llei catalana va un pas més 

endavant i crea el Consell Català d’Associacions (Capítol IX de la Llei 7/1997 

d’associacions), el qual a d’actuar com a òrgan de caràcter consultiu de la 

Generalitat. Aquest Consell presenta una composició mixta amb representats de la 

Generalitat, dels ens locals i representants de les mateixes associacions de 

Catalunya, tenint entre els seus objectius bàsics els d’assessorar i proposar noves 

línies d’actuació (art.3894). 

 

                                                 
92.- Article 32.1 de la Llei 7/1997:  “Les administracions públiques de Catalunya, en l’àmbit de les 

competències respectives i segons les disponibilitats pressupostàries, atorguen subvencions i altres ajuts 

econòmics a les associacions d’interès social”. 
93.- Article 32.7 de la Llei 7/1997: “En els casos en què les associacions desenvolupen plans de treball 

d’interès social i ofereixen serveis de forma estable, sense afany de lucre, es poden establir formes de 

conveni d’acord amb la normativa vigent”. 
94.- “article 38.- El Consell Català d’Associacions ... exerceix les funcions següents: 

- Assessorar, informar i dictaminar, si així se li sol·licita, sobre qualsevol disposició legal o reglamentària 

que afecti directament les associacions, i també formular propostes a aquest efecte. 

- Proposar les actuacions necessàries per a promoure i fomentar les associacions, amb els estudis 

necessaris a aquest efecte. 

- Proposar línies de suport per a afavorir la potenciació exterior de les associacions. 

- Participar en la mediació en possibles conflictes interns de les associacions i entre les associacions.”  
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b) Dimensió participativa .- En aquest punt ens fixem en l’extensió de procediments i 

mecanismes participatius, de base associativa, individual o mixta, a Catalunya i a la 

resta de comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Tot i aquest intent de fer una 

panoràmica general sobre aquest tema, s’ha d’advertir la existència de pocs estudis de 

compilació sobre aquest rema, l’enorme fragmentació que existeix dels diferents 

procediments participatius així com la gran diversitat d’escenaris que ens trobem quan 

s’analitza el cas espanyol. 

 

En el cas Català, destaca el treball realitzat per Font i Blanco (2003) en el qual 

s’analitza els mecanismes existents a la Generalitat de Catalunya per tal de fer 

possible la participació tant a nivell de col·lectiu (d’associacions) com individual 

(ciutadans) en el procés d’elaboració de les polítiques públiques a Catalunya. La 

majoria d’aquests mecanismes de participació, com assenyalen aquests autors, 

reprodueixen amb diversos formats la idea de ser espais de concertació de caràcter 

permanent, més o menys formalment adscrits a algun departament del govern de la 

Generalitat, on es troben representants d’aquesta administració i de les principals 

associacions que treballen en el tema en qüestió, acompanyats de vegades de 

representants d’altres administracions o d’experts a títol individual. 

 

En aquesta recerca s’han comptabilitzat un total de 60 consells95 que realitzen tasques 

de consulta, col·laboració o assessoria en les polítiques públiques de la Generalitat. 

Font i Blanco (2003) assenyalen els següents trets característics: 

- A) Pretenen ser un espai de col·laboració i influència en algun àmbit específic de 

les polítiques públiques de la Generalitat. 

- B) Els principals actors protagonistes són el govern de la Generalitat i les principals 

associacions afectades o relacionades amb aquella política pública concreta96. 

- C) S’estructuren en plenaris, comissions permanents i, menys freqüentment, en 

comissions específiques de caràcter temporal o permanent. 

- D) Pel que respecta a les funcions dels consells, existeix una gran diversitat, la 

qual pot oscil·lar entre emetre informes fins a realitzar tasques de gestió). 

 

Però, quin és el diagnòstic final sobre aquests mecanismes de participació? Segons 

Font i Blanco hi ha diferents aspectes problemàtics. Entre els diferents elements citen 

                                                 
95.- Tot i que poden rebre diferents noms, com consells, comissions, observatoris, meses o juntes.  
96.- Apreciant-se una gran variabilitat en funció del mecanisme.  
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que, per exemple, el mecanisme de participació utilitzat, de forma quasi exclusiva, són 

els consells consultius (reduint fins un nivell pràcticament nul el grau d’experimentació i 

d’innovació democràtica), la forma en que s’escull els actors polítics i socials que han 

d’estar present als diferents consells i el mateix format dels consells ja que dificulta la 

seva autonomia i afavoreix el control per part dels representants de la Generalitat97. 

 

Per altra banda, la quantitat de recerques que s’han realitzat els mecanismes de 

participació posats en pràctica al mateix estat espanyol són poc nombrosos. De totes 

formes, el gran procés de descentralització política ha col·locat, en la majoria dels 

casos, a les comunitats autònomes en el centre de les decisions polítiques i, per tant,  

ens fixarem en les restants comunitats autònomes per intentar conèixer el 

desenvolupament i l’estat dels processos de participació ciutadana, basant-nos en els 

treballs de Font i Llovet sobre els òrgans col·legiats de consulta i participació.  

 

A l’informe sobre l’any 1998, s’assenyala la dificultat que sembla estar patint la 

tendència a instal·lar aquests nous mecanismes de participació98. Tot i aquestes males 

dades en la dimensió participativa detectades en aquest any, aquest autor ens 

assenyala la influència clarament positiva que exerceix el procés de descentralització 

de competències en la creació dels mateixos mecanismes (Font i Llovet (1999: 558)). 

Mentre segons aquest mateix autor, a l’any 2000 ja s’havia aconseguit canviar el ritme 

i s’havien incorporat nous mecanismes de decisió ciutadana a les polítiques públiques: 

 

“Como en anys anteriors, continua la tònica general d’expansió en totes les 

Comunitats Autònomes d’òrgans col·legiats de participació i representació 

d’interessos, ja sigui de caràcter sectorial, normalment lligat a l’assumpció de 

noves competències, ja sigui amb projecció més general”. Font i Llovet (2001: 

527). Traducció pròpia 

 

                                                 
97.- Difuminant en certa forma l’autonomia d’aquests mecanismes i la capacitat d’influència de les 

associacions o dels seus representants.  
98 .- Font i Llovet (1998: 558): “S’aprecia, possiblement, una freqüència desigual en les diverses 

Comunitats Autònomes, matisant la tendència anterior que ha estat sempre d’una generalitzada i constant 

apel·lació a aquest tipus d’organismes”. Traducció pròpia. 
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Reafirmant la manca d’uniformitat en la extensió d’aquests mecanismes a la resta de 

l’Estat espanyol se’ns assenyala el gran dinamisme participatiu creat a Euskadi99. 

 

Tendència que segons aquest autor es perpetua en els següents anys en els que es 

segueix amb aquest procés d’expansió dels mecanismes de participació ciutadana a 

l’àmbit autonòmic. D’aquest any cal esmentar que els efectes del traspàs de la 

competència d’educació a les comunitats autònomes encara segueix facilitant la 

creació de nous mecanismes, detectant-se, a més, certa obertura d’aquests 

mecanismes de participació cap a noves temàtiques (Font i Llovet (2002: 551-552)). 

 

En aquest punt i tot i que signifiqui baixar el nivell territorial de l’anàlisi, s’ha d’esmentar 

la tesis doctoral de Walliser (2003) (“Participación y Ciudad”), en la qual s’estudia la 

participació ciutadana a les ciutats de Barcelona i Madrid. En aquesta recerca s’arriba 

a la conclusió de que el model de participació és més estable i accessible a la ciutat 

catalana degut a la configuració d’una estructura d’oportunitats polítiques més 

favorables100.   

 

Mentre el recent estudi de la Fundación Alternativas101 serveix per reafirmar l’anàlisi 

anterior ja que assenyala la situació privilegiada de Catalunya en la promoció de 

pràctiques i mecanismes participatius impulsats pels ens locals: 
                                                 
99.- Font i Llovet (2001: 527): “Amb caràcter específic pot assenyalar-se que en el País Basc es produeix 

una amplia activitat de creació o regulació de consells d’assessorament, participació i coordinació, a 

través de normes reglamentàries ... (pag.527)”. Traducció pròpia 
100.- Extracte aconseguit de la pàgina Web de la Fundación Juan March  a 20 d’abril de 2009 

(http://www.march.es/ceacs/publicaciones/tesis/tesis40.asp): “La estructura de l’administració local 

presenta unes característiques distintives en un i altre cas que expliquen les diferències en quant a la 

participació ciutadana es refereix: a Madrid es desconcentra (descentralització administrativa) i a 

Barcelona es descentralitza, es a dir, es dota als Districtes de certa autonomia política. El fet de que a 

Barcelona existeixi una infraestructura participativa territorial i sectorial recolzada pel govern municipal 

augmenta la estructura d’oportunitats polítiques en aquesta ciutat i genera un model de governació 

relativament permanent. En el cas de Madrid la estructura d’oportunitats polítiques depèn de factors molt 

conjunturals (talant personal, capacitat per mobilitzar, o la importància d’un conflicte determinat), i no 

tant d’unes regles de joc establertes formalment .... Els models associatius que sorgeixen en cada ciutat 

són fonamentalment dos: un model basat en la resolució del conflicte via consens, majoritari en 

Barcelona, i l’altre basat en la confrontació, i majoritari en Madrid ...Així mateix, es pot afirmar que en 

Madrid i Barcelona es segueixen pautes similars en el que a la participació informal es refereix, i pautes 

diferents en el que respecta a la participació formal”. Walliser 2003. Traducció pròpia. 
101.- Estudi realitzat per Del Pino i Colino.  
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“ A Espanya ... les noves pràctiques de democràcia local existents estan bastant 

concentrades geogràficament, espacialment en Catalunya”. Del Pino i Colino 

(2003: 30). Traducció pròpia 

 

Tot i els problemes de representativitat estadística que ens trobem en l’enquesta a 

organitzacions del projecte ““Participación política y capital social en España: un 

análisis comparado”, degut a que s’estudia la xarxa associativa d’un conjunt de 

municipis catalans, bascos i madrilenys, considerem que aquestes dades sí que ens 

serveixen com a indicador, tot i que sigui parcial, dels intents realitzats pels ens 

municipals per atraure les associacions en els diferents mecanismes participatius 

locals. En aquesta operacionalització segons augmenta el percentatge d’associacions 

que han estat convocades a participar estaria augmentant el grau d’inclusivitat 

d’aquests mecanismes ja que una part major de la xarxa associativa estaria en 

condicions de participar i fer públics els seus posicionaments: 

 

Taula 3.3.- Associacions convocades a participar en alguna de les següents iniciatives 

municipals en els darrers cinc anys (en percentatge): 

 

Àmbit territorial 
Consells 

estables de 
districte o 

barri 

Conselles 
estables 

sectorials 

Comissió 
puntual d’un 
tema concret 

Assemblea 
consultiva 
sobre un 

tema concret 

En alguna 
iniciativa 

Gracia (Barcelona) 30,2 25,7 28,4 26,6 51,4 

Sabadell 29,4 28,3 32,2 25,8 51,9 

Sant Andreu (bcn) 41,1 34,6 35,5 31,8 61,7 

Caldes de Montbuí 28,3 43,5 63,0 41,3 78,3 

Catalunya 31,3 29,4 33,5 27,9 54,8 

Deusto (Bilbao) 21,9 15,6 7,8 14,1 37,5 

Errekalde (Bilbao) 20,4 18,4 22,4 26,5 40,8 

Andoain 0,0 16,7 43,3 26,7 53,3 

Alcalá de Henares 33,9 24,2 39,5 37,9 64,5 

Chamberi (Madrid) 10,9 20,3 18,8 30,4 37,7 

Puente de Vallecas 

(Madrid) 
35,5 29,0 19,4 29,0 46,8 

Euskadi + C.Madrid 22,1 21,4 24,8 29,3 47,3 

Total 27,7 26,3 30,1 28,5 51,9 

Nota: les N dels diferents nuclis residencials estudiats son els següents: Alcalá de Henares=124, 
Andoain=30, Caldes de Montbuí=46, Deusto=64, Errekalde=49, Gracia=222, Sabadell=360, Sant 
Andreu=107, Chamberí=139 i Puente de Vallecas=62. En total s’ha aconseguit dades de 1202 
organitzacions. 
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Com es pot observar a la taula anterior, dels quatre tipus de mecanismes participatius 

preguntats els percentatges d’associacions convocades a Catalunya és superior en 

tres d’ells, apreciant-se, a més, aquesta diferència en aquells mecanismes de caràcter 

més estable en el temps. En resum, una major part de les associacions dels municipis 

catalans (el 55%) asseguraven haver estat convidades a participar en algun d’aquests 

mecanismes en comparació a les dades referents a la resta de municipis (assenyalat 

pel 47% de les seves associacions). 

 

Tendència a una major utilització dels mecanismes de participació que s’ha anat 

produint de forma en el nivell local (Font, 2001) i que segons Ferrer (2008: 168-169) ha 

experimentat en augment en els darrers anys en els municipis catalans de més de 

10.000 habitants (no disposa de dades per la resta): 

 

“Les dades ens mostren un increment progressiu de les experiències participatives, 

atès que l’any 2004 només un 44% dels municipis havia seguit processos de 

participació i, en canvi, el 2006 eren ja un 58%”. Ferrer (2008: 169). 

 

Increment que ens condueix a parlar d’un creixent procés d’institucionalització de 

les pràctiques participatives que Subirats (2008: 214) no dubta en considerar-lo 

com el sorgiment d’una “política pública de participació ciutadana”. Afirmació que 

considera que les institucions polítiques i les administracions semblen haver 

interioritzat la necessitat d’establir mecanismes participatius en els que es doni 

processos de comunicació i interacció amb la ciutadania amb la finalitat 

d’adaptar la política als nous temps i aconseguir un millor benestar col·lectiu. 
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c) Dimensió de recolzament governamental a la xarxa associativa.- En tercer lloc, ens 

fixarem breument en el recolzament governamental a la xarxa associativa mitjançant 

l’establiment d’ajudes i subvencions públiques. Aquest dimensió acostuma a ser força 

difícil d’estudiar degut a la diversitat de fonts d’ingressos existents i a les reticències de 

les mateixes organitzacions de fer pública la procedència102 dels seus propis 

ingressos.  

 

Per estudiar aquesta dimensió de recolzament governamental, centrarem la nostra 

atenció en el grau de dependència existent entre la xarxa associativa i les 

administracions públiques. S’ha treballat amb dues fonts: per una banda, ens fixem en 

les dades de l’estudi coordinat per Salinas (2001) i, per altra banda, s’ha treballat amb 

dades, sobre la procedència del finançament de diferents entitats voluntàries, de 

l’enquesta realitzada a organitzacions dintre del, ja esmentat, projecte de recerca 

“Participación política y capital social en España: un análisis comparado”.  

 

Tot i que les dades d’aquestes dues fonts no són directament comparables ja que 

mentre l’estudi coordinat per Salinas (2001) està centrat de forma exclusiva en les 

organitzacions dedicades als serveis socials, l’altra recerca presenta les dades 

d’organitzacions de tipologia molt variada. De totes formes, s’ha considerat positiu 

utilitzar les dues fonts, d’entre les quals caldria esperar més dependència de les 

entitats incloses en la primera font ja que degut a la seva tipologia i a l’àmbit d’activitat 

que es troben103 realitzen una tasca de complementarietat o de substitució de les 

mateixes administracions, les quals, a la vegada, han de finançar aquestes tasques. 

Per altra banda, les altres dades poden servir per fer-nos una idea més propera de la 

realitat sobre les ajudes públiques al teixit associatiu104. 

 

                                                 
102 .- Aquesta problemàtica general també ha estat esmentada a Rodríguez (2003: 160). 
103.- En aquest sentit, podem destacar la ponència de Mónica Méndez i Fabiola Mota: “Las características 

organizativas de las asociaciones en España”, AECPA, Barcelona, 2003. En aquest treball s’assenyala 

que: “El finançament públic de les associacions de tot tipus és un fenomen que cada vegada ha anat 

guanyant més importància, sobre tot en les associacions que realitzen serveis de caràcter social, donada la 

tendència de les administracions públiques a externalitzar la prestació d’aquests serveis”.  Traducció 

pròpia. 
104.- Tenint present que les dades sobre organitzacions d’aquesta recerca poden mostrar tendències però 

cal remarcar que no són estadísticament representatives de les organitzacions voluntàries de l’Estat 

espanyol ni de les Comunitats Autònomes on s’ha realitzat l’estudi.  
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De l’estudi coordinat per Salinas (2001: 86) podem facilitar unes dades105 que ens 

informen dels ingressos del sector no lucratiu espanyol a l’àmbit, com ja s’ha esmentat, 

dels serveis socials. Assenyalar que els percentatges dels quadres han estat afegits 

amb la finalitat de conèixer el grau de dependència econòmica: 

 

Taula 3.4.- Fons de finançament d’entitats de l’àmbit dels serveis socials a Espanya. 

 
Ingressos 

totals 

Subvencions i 

ajudes 

públiques 

Donacions 

privades 

Quotes i 

pagaments de 

serveis 

Imputació pel 

treball voluntari

Unitats 

monet. 
4.095.246 1.033.253 605.421 1.576.574 879.998 

En 

percentatge 
100% 25,23% 14,78% 38,50% 21,49% 

Font: Salinas (2001: 86)106. 

 

Les dades de la taula anterior mostren que una quarta part dels ingressos d’aquestes 

associacions orientades als serveis socials es deriven o tenen com a font directa de 

procedència les administracions públiques.  

 

Coincideixen aquestes dades de forma aproximada en les obtingudes en l’altra recerca 

sobre el conjunt d’associacions de diversos municipis catalans i espanyols? les dades 

aportades per les mateixes organitzacions en l’enquesta realitzada a les entitats a la 

segona font d’informació reflecteixen unes dades bastants similars en quan a la 

dependència econòmica de les associacions107. Segons aquestes dades, els ingressos 

de procedència privada són clarament majoritaris, conformant gran part del total del 

pressupost de les organitzacions.  

 

 
                                                 
105.- L’origen d’aquestes dades és un estudi dirigit per Ruiz Olabuénaga (2000). 
106.- Aquests ingressos es divideixen en el quadre inicial en ingressos monetaris (Subvencions i ajudes 

públiques i donacions privades) i en ingressos en espècie ( amb quotes i pagaments de serveis i imputació 

pel treball voluntari).  És a dir, s’ha agafat el concepte ingressos en el seu significat més ampli. 
107.- La operacionalització d’aquesta variable s’ha fet utilitzant la pregunta 25 del qüestionari. S’ha dividit 

els ingressos entre: 

Ingressos Públics = aquells que provenen de governs locals, diputacions provincials, governs autonòmics, 

govern estatal i/o per les institucions europees. 

Ingressos Privats = aquells que provenen de les quotes dels afiliats, de la organització mare o federació, 

per la venda de bens i serveis, per la realització d’actes, donacions i altres fonts d’ingressos. 
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Taula 3.5.- Fonts de finançament de les organitzacions. 

Àmbit territorial % Finançament públic % Finançament privat 

Gracia (Barcelona) 16,38 83,62 

Sabadell 17,03 82,97 

Sant Andreu 

(Barcelona) 
19,96 80,04 

Caldes de Montbui 25,08 74,92 

Catalunya 17,80 82,20 

Deusto (Bilbao) 30,23 69,77 

Errekalde (Bilbao) 19,35 80,65 

Andoain 30,12 69,88 

Euskadi 26,74 73,26 

Alcalá de Henares 28,15 71,85 

Euskadi+Alcalá 27,44 72,56 

Total 20,50 79,50 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’enquesta a organitzacions del projecte CID108. 

 

Prenent amb molta cura aquestes dades, sembla que les organitzacions catalanes 

reben menys ajudes econòmiques dels diferents poders polítics que les que afirmen 

rebre les entitats d’Euskadi i del municipi madrileny d’Alcalá de Henares. La taula A3.3 

de l’annex mostra una anàlisi més detallada del grau de dependència pressupostària 

de les organitzacions respecte dels ingressos públics.  

 

Sembla clar que l’anàlisi realitzar per conèixer el grau de dependència econòmica de 

les organitzacions no ha aconseguit uns resultats clarificadors que ens serveixin per 

distingir la existència de clares diferències en els dos casos estudiats De fet, la reduïda 

diferència en el pes percentual dels ingressos d’origen públic podria estar derivar-se 

de problemes en la representativitat de les associacions estudiades mentre que seria 

necessari disposar de dades sobre les fons de finançament d’un conjunt representatiu 

d’associacions per resoldre el dubte de si un pes dels ingressos de procedència 

pública en el conjunt del pressupost s’explica per un esforç de suport econòmic inferior 

des de les administracions o si, per contra, el diferent grau d’arrelament social de les 

xarxes associatives comporten comporta quantitats de donacions ciutadanes diferents 

que farien variar alhora el pes percentual de les ajudes públiques. Aquestes incognites 

apunten la necessitat d’invertir un esforç i una dedicació que es desvia de la finalitat 

central d’aquesta recerca però que signifiquen una porta oberta a futures 
                                                 
108.- A mes, de no ser una mostra representativa, al ser un qüestionari autoadministrat per les diferents 

entitats s’agreuja el problema de la exactitud de les dades. Per tant, sols les utilitzem de forma orientativa. 
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investigacions centrades en les finances de les entitats del teixit associatiu i que ens 

permetin visualitzar clarament l’origen d’aquests ingressos. 

 

Com a conclusions d’aquest marc analític centrat en l’Estructura d’Oportunitats 

Polítiques podem assenyalar: 

 

-- Considerant que la creació d’una llei és un símptoma de la importància d’un 

determinat fenomen per als actors polítics corresponents, Catalunya és una 

territori pioner en aquest tipus de legislació (únicament Euskadi havia legislat 

abans amb la Llei 3/1988, de 12 de febrer, d’associacions109).  

 

-- Pel que es pot observar de l’anàlisi de la llei Catalana d’Associacions i la 

Espanyola, les dues Lleis són relativament semblants, tot i que amb certes 

diferències significatives (per exemple, membre la Llei catalana crea el Consell 

Català d’Associacions com a òrgan consultiu, la legislació espanyol únicament 

esmenta la possibilitat de crear Consells Sectorials d’Associacions). Altre punt 

que marca la diferència entre les legislacions dels dos casos estudiats és el 

període d’adaptació a les noves lleis que es dona a les organitzacions. Mentre 

que la Llei catalana presenta una major flexibilitat degut a que estableix un 

termini de tres anys per adaptar-se, període en el qual les associacions rebran 

l’ajuda i orientacions que facilitin aquest procés des del mateix Registre 

d’Associacions110, la Llei espanyola fixa en dos anys el termini de temps del que 

disposen les entitats del teixit associatiu per adaptar els seus estatuts als 

requeriments de la nova legislació, procés en el que, a més, les organitzacions ja 

inscrites deuen declarar, en aquest mateix termini de temps, que es troben en 

situació d’activitat i funcionament i facilitar altres dades pròpies. En aquest sentit, 

el procés d’adaptació a la nova legislació sembla ser més exigent en el cas 

espanyol mentre el cas català sembla, a priori, presentar unes característiques 

més flexibles, per l’establiment d’un període de temps més ampli per facilitar-ne 

l’adaptació d’aquelles associacions amb menys recursos, accentuat pel paper 

facilitador que ha de jugar el seu Registre d’Associacions, comunicant els canvis 

legislatius a les associacions i facilitant diverses orientacions que facin menys 

complicat el procés d’adaptació a la nova realitat legal. 

                                                 
109.- La Llei d’Euskadi d’associacions es va publicar al B.O.P.V num. 42, d’1 de març de 1988.  
110.- El qual ha de notificar aquesta disposició així com oferir la informació i assessorament necessaris per 

a facilitar-ne l’adaptació. 
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-- Pel que respecta a la utilització de mecanismes de participació tant de tipus 

col·lectius com individuals, cal assenyalar que sembla haver-hi un major 

desenvolupament d’aquests a Catalunya que al conjunt de l’Estat Espanyol. No 

obstant, en els darrers anys pot apreciar-se cert procés de convergència degut a 

l’intent de diverses comunitats autònomes a reproduir mecanismes d’aquests 

tipus al seu territori. 

 

-- En darrer lloc, l’anàlisi del grau de recolzament econòmic d’origen públic a la 

xarxa associativa, les dades sobre les que s’ha treballat no ens permeten arribar 

a unes conclusions clares degut a les diferents realitats autonòmiques i locals en 

les que ens podem trobar. Aquest punt reflecteix la necessitat d’encetar 

recerques centrades en aquest àmbit ja que si, per una banda, el recolzament 

econòmic per part de les institucions públiques pot actuar com un element 

facilitador i positiu per les entitats que conformen el teixit associatiu també cal 

tenir present, per altra banda, si aquest suport financer acaba creant lligams de 

dependència respecte les institucions i, per tant, podria domesticar les 

associacions, suprimir la seva capacitat crítica i disminuir, finalment, gran part de 

les externalitats positives que les associacions poden tenir sobre els ciutadans i 

de forma més accentuada sobre el mateix sistema democràtic. 

 

Com a conclusió, podem dir que tot i que no és possible parlar d’estructures 

d’oportunitats polítiques radicalment diferents en els dos casos estudiats, si s’ha 

detectat algunes disparitats que poden afectar el teixit associatiu existent a cada 

societat. A nivell legislatiu la menor rigidesa de la legislació catalana sobre 

associacions111, el paper facilitador de l’administració catalana (almenys pel que 

respecta al registre d’associacions) i la major utilització en aquest territori dels diferents 

mecanismes de participació hauria de tenir un efecte positiu sobre la seva xarxa 

associativa, ja que es facilita en major mesura els diferents tràmits a realitzar i les 

organitzacions troben amb més possibilitats d’estar presents i incidir a l’àmbit públic.  

 

Tanmateix, l’establiment d’una legislació recent en el cas espanyol (substituint l’antiga 

llei de 1964) i la major introducció de mecanismes de participació també presentaria 

uns efectes positius sobre el seu teixit associatiu, incentivant la creació de noves 

                                                 
111.- Al parlar de rigidesa ens referim al termini de temps que es facilita a les associacions per la seva 

adaptació a la  nova legislació així com les exigències en el tema de la comptabilitat interna. 
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organitzacions. Com s’ha esmentat abans, les dades sobre el tema del suport 

econòmic de les administracions públiques a la xarxa associativa no ens ha aportat 

clares conclusions. Tanmateix, diversos estudis consideren que aquest suport 

econòmic, per part de les administracions, és un factor clau alhora d’incentivar o 

facilitar la creació de noves entitats degut a que sense aquest suport és força més 

difícil aconseguir la infraestructura bàsica que pugui facilitar el correcte funcionament 

en el dia a dia de les mateixes organitzacions112, evitant com indiquen Jordan i 

Maloney (1997) que les associacions dediquin cada vegada més recursos a buscar 

ingressos econòmics.  

                                                 
112.- En aquest sentit, podem assenyalar el treball sobre el sector voluntari al Regne Unit de Kendall 

(2003) en el qual segons aquest autor, les ajudes econòmiques rebudes des de les institucions polítiques 

han facilitat en gran mesura l’eixamplament del seu teixit associatiu: “ Aquest sector a la Gran Bretanya 

ha crescut de forma significativa des d’una perspectiva comparada. A la primera part de la dècada del 

1990, es va expandir més ràpidament que els sectors homòlegs d’altres països ... Un important element 

que ha conduit aquesta expansió ha estat el suport financer des dels governs central i local”. Kendall 

(2003: 215-216). Traducció pròpia. 
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3.3 Factors individuals 
Una vegada estudiats els dos factors contextuals que ens ajuden a entendre i 

comparar la evolució del teixit associatiu català i el cas espanyol, en aquest apartat 

s’estudia l’efecte de diferents factors individuals que poden incidir en la probabilitat 

dels ciutadans de ser membres d’alguna entitat de la xarxa associativa. Com ja s’havia 

esmentat anteriorment, la no existència de grans diferències en els dos casos 

estudiats semblen indicar que no és innecessari l’anàlisi comparada d’aquest fenomen 

als dos casos i, per tant, totes les anàlisis que es realitzen en aquestes anàlisis dels 

factors individuals de l’associacionisme s’han fet amb la mostra catalana de l’enquesta 

CIS 2450. 

 

Com ja s’havia avançat al capítol anterior d’aquesta recerca, ens interessa conèixer les 

explicacions individuals que hi ha al darrere del fenomen de l’associacionisme però, de 

forma especial, ens interessa conèixer si existeix uniformitat en aquests factors 

explicatius en els diferents tipus d’associacions o si, com esperem, les pautes 

explicatives varien en funció de la tipologia de les associacions. Si aquesta hipòtesi 

general de treball es compleix, trencaria amb la forma tradicional d’estudiar el fenomen 

de l’associacionisme, en el que s’acostumava a considerar el fenomen de 

l’associacionisme com un fenomen unidimensional en el que els factors explicatius són 

els mateixos amb independència del tipus d’associació. Mentre si es corrobora 

aquesta hipòtesi, en la que els factors explicatius presenten una incidència desigual en 

funció de la tipologia de l’associació, s’estaria confirmant les característiques 

multidimensionals d’aquest fenomen i indicaria la necessitat d’aplicar pautes d’estudis 

diferents que s’haurien de basar en la tipologia concreta de les organitzacions. 

 

Quina és la estructura interna d’aquest apartat? Com ja s’ha dit en aquest capítol, 

s’estudia els factors explicatius de l’associacionisme i amb la finalitat de corroborar si 

l’estudi d’aquest fenomen de forma unidimensional (és a dir, sense prestar atenció a la 

tipologia de les associacions, únicament centrant-nos en si l’individu pertany o no a 

alguna associacions del teixit organitzatiu) es realitzaran les anàlisis per 

l’associacionisme global i, amb posterioritat, es replicaran aquestes anàlisis en funció 

de la tipologia de la o les associacions a la que es pertany ja que considerem que 

aquesta divisió en funció de l’orientació política de la organització és clau en el sentit 

que ens pot deixar apreciar l’existència de desigualtats en la relació o l’accès a l’àmbit 

polític facilitat per la implicació en algun tipus concret d’associació. 

 



 120

En aquest sentit i com ja ha estat mencionat, el model de voluntarisme cívic de Verba, 

Schlozman i Brady (1995) és el model més complet per estudiar la participació dels 

ciutadans. Segons aquest model, en una població determinada la participació dels 

individus ve marcada per tres grans possibles factors; participen aquells que poden, 

que volen o aquells al que han estat convidats a fer-ho. Aquests tres grans blocs de 

factors van lligats clarament al nivell de recursos, els interessos i orientacions 

individuals i els inputs mobilitzadors que es reben respectivament. En les nostres 

anàlisis ens centrem, com s’explica a continuació, en els recursos socioeconòmics i de 

posició social dels individus, orientacions derivades del procés de socialització i 

elements que poden incidir en la mobilització dels individus per formar part d’alguna 

associació. Aquest model d’anàlisi implica, per tant, que no introduïm directament les 

actituds i orientacions polítiques dels ciutadans degut a que, com s’estudia al proper 

capítol, considerem que el rol de la xarxa associativa com agent de socialització acaba 

modelant i incidint en elles. 

 

Aquesta decisió tècnica no implica, ni molt menys, que s’estigui negant la relació 

circular entre el fenomen de l’associacionisme i les orientacions i actituds polítiques 

dels individus però, com marquen estudis clàssics, considerem que el teixit associatiu 

té una potencialitat transformadora sobre els individus113. En aquest sentit, les 

associacions representen el centre neuràlgic d’aquesta recerca ja que partim de la 

teoria de que aquests actors públics tenen una clara capacitat per moldejar les actituds 

i orientacions dels ciutadans i ciutadanes. A més, la mancança de dades longitudinals 

que ens facilitarien la possibilitat de poder fer l’anàlisi complet que es podria derivar de 

la relació circular entre el fenomen de l’associacionisme i les orientacions polítiques 

dels individus és un altre dels factors que ens forçava a prendre aquesta decisió. 

 

Les múltiples recerques que des de l’àmbit acadèmic s’ha realitzat sobre el fenomen 

de la participació pública dels ciutadans mostren, de forma unànime, que les 

desigualtats socials acaben transformant-se en desigualtat en la participació a l’àmbit 

públic i polític, sent aquells ciutadans amb major nivell de recursos i ubicats, per tant, 

en llocs més privilegiats de l’estructura social els que tendeixen a participar més. Major 

propensió a participar que des d’una òptica instrumental s’explica per la defensa dels 

seus propis interessos, per que disposen de més informació, recursos i habilitats per 

                                                 
113.- Capacitat transformadora que s’explica per la seva incidència en el procés d’adquisició i consolidació 

de valors i actituds com a conseqüència de que les organitzacions són un agent més dintre de la 

multiplicitat d’actors que condicionen la socialització dels individus. 



 121

participar i, com a conseqüència de la posició privilegiada, estan més exposats als 

processos de mobilització (Morales 2006: 139-141). El tractament del fenomen d’estudi 

en funció de la tipologia d’associacions, ens permetrà apreciar si, com esperem, els 

factors socioeconòmics i de posició social, directament relacionats amb els recursos 

dels individus, són elements claus per explicar l’associacionisme de tipus polític. 

 

L’esquema concret de treball que s’ha utilitzat en aquesta recerca per analitzar el 

fenomen de l’associacionisme s’estructura al voltant dels tres grans factors explicatius 

de nivell individual ja que es pretén conèixer els factors que fan que alguns individus 

siguin més actius a la vida pública que altres (Norris 2002: 29). Aquests tres factors 

explicatius són; els recursos socioeconòmics i la posició social dels individus, els 

efectes del procés de socialització i, per últim, la incidència del grau d’integració i de 

mobilització en l’associacionisme individual dels ciutadans. En primer lloc, s’estudien 

de forma bivariant la relació de cadascuna de les variables explicatives, les quals són 

explicades abans de començar el treballar empíric amb cadascun del tres factors 

explicatius esmentats, utilitzant taules o gràfics per tal d’observar les relacions entre 

les variables i, finalment, es realitza unes anàlisis de regressió multivariants amb la 

finalitat d’estudiar de forma més completa els factors que incideixen en 

l’associacionisme individual114.  

 

A nivell general, els estudis sobre la participació mostren que els participants no 

acaben conformant un col·lectiu heterogeni internament i representatiu del conjunt de 

la població ja que la diferent ubicació a l’estructura social, condicionada pels recursos, 

afecta la participació individual. Centrant-nos en el fenomen de l’associacionisme 

pensem que es clau distingir segons el tipus d’associacions, tenint la premissa inicial 

de que l’associacionisme polític demana un major nivell de recursos als ciutadans i 

que aquest major nivell d’exigència s’acabarà traduint en una major incidència del 

conjunt de variables socioeconòmiques i de posició social, les quals són les variables 

que aporten informació sobre el nivell de recursos dels individus, en comparació a 

l’associacionisme d’orientació no política. A més, considerem que el procés de 

                                                 
114.- Com explica Sierra (2001: 611): “La realitat social, com ja s’ha indicat, és molt complexa: 

complexitat que es manifesta en la multiplicitat de variables que generalment intervenen en els fenòmens 

socials. Per aquesta raó, l’anàlisi multivariant que, no està restringit d’entrada a una quantitat determinada 

de variables com l’uni- o bivariable, pot permetre en principi l’estudi de la realitat social d’una forma més 

completa i adequada”. Traducció pròpia.   
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socialització relacionat amb la política també ha d’influir en major forma en 

l’associacionisme polític, òbviament per la orientació d’aquest tipus d’organitzacions. 

 

En aquest punt, es farà una breu anàlisi de la incidència d’aquestes variables sobre el 

grau de representativitat social dels ciutadans que hi estan implicats en la xarxa 

associativa seguint la distinció tipològica. Seguint a Verba, Schlozman i Brady (1995: 

464) en el seu estudi sobre la participació dels individus, aquests autors assenyalen la 

importància d’aquesta representativitat. Segons aquests autors si els participants són 

diferents i no representatius del conjunt de la població, les demandes, preferències i 

interessos transmesos i defensats davant els actors polítics poden estar distorsionats i 

ser el d’una part reduïda de la població, no sent assumits ni desitjats per la immensa 

majoria de la ciutadania.  

 

La base d’aquestes desigualtats en la participació pública es troba a les desigualtats 

socials que són causades per la diferent distribució de recursos entre els individus, 

recursos que deriven, entre d’altres però bàsicament, de l’establiment de rols de 

gènere diferenciats, l’assoliment de nivells educatius diferents, el tipus de treball que 

s’exerceix i, per tant, la quantitat de recursos econòmics que els individus 

aconsegueixen generar en benefici propi, desigualtat en recursos finits com el temps 

lliure o d’ús personal que varia de forma substancial segons l’edat i el moment del cicle 

vital de cadascú. Aquesta diferent distribució dels recursos acaba configurant 

desigualtats socials al conjunt de la població, les quals ubiquen els individus en 

diferents posicions de l’estructura social. El tema que ens preocupa és que, per les 

raons que comentarem tot seguit, aquesta desigualtat social que s’acaba de comentar 

acaba condicionant la participació política o comunitària dels individus com a 

conseqüència del rol facilitador de l’activisme que tenen aquests recursos. A més, les 

següents dues raons bàsiques justifiquen la preocupació pel grau de representativitat 

dels individus implicats en els diferents tipus d’associacions: 

 

- Les associacions formen part de l’esfera públic i acostumen a interactuar amb 

l’esfera política115 tenint, com s’ha esmentat al principi del capítol, la capacitat de fer 

arribar la veu ciutadana als poders polítics i d’incidir en la formulació d’algunes 

polítiques públiques. En aquest sentit, seria desitjable que la xarxa associativa reflectís 

el pensar de la majoria de la població ja que del contrari s’estaria perpetuant les 

                                                 
115.- Tot i que, de forma clara en les associacions polítiques i de forma més puntual i de caràcter més 

residual entre la resta d’associacions.  
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diferències socials ja existents i estarien actuant, possiblement, com un actor de 

reproducció i legitimació d’aquestes desigualtats socials. 

 

- Les associacions, com han defensat diversos autors i s’estudia en el següent 

capítol d’aquesta recerca, exerceixen unes externalitats positives en els ciutadans que 

es troben implicats en elles (entre les quals destaca la creació i/o desenvolupament de 

recursos i habilitats cíviques i socials) les quals poden ser traslladades a l’arena 

política i actuar, altra vegada, com elements facilitadors de la participació política 

específica116. Per tant, també seria socialment desitjable, per la lluita contra les 

desigualtats socials, que aquests efectes beneficiosos de la participació comunitària en 

associacions es pogués repartir de forma equitativa entre la majoria de la població 

sense que es detectessin biaixos d’entrada produïts per les desigualtats socials 

inicials. 

 

De fet, diversos autors ja han assenyalat la importància del tema de la representativitat 

(Anduiza i Pardos 2008: 25117) indicant que a mesura que la semblança entre, en 

aquest cas, representants i representats sigui més gran, podem dir que aquesta 

similitud condueix el sistema polític cap a un major grau de qualitat democràtica, 

millora en la qualitat democràtica com a conseqüència del major compliment del 

principi d’isegoria dels diferents grups socials118. 

 

Centrant-nos en les dades sobre les que anem a treballar, cal recordar que les dades 

sobre el fenomen associatiu a Catalunya. La següent figura reprodueix les dades 

bàsiques de l‘associacionisme individual a la nostra societat a l’any 2002119: 

                                                 
116.- A més de la capacitat de les organitzacions per actuar com a canals de mobilització.  
117.- Tot i que en aquest cas, Anduiza i Pardos (2008: 25) s’estan referint a la importància de la 

representativitat dels representants polítics: “Ens podem trobar amb un parlament molt poc representatiu 

de la societat en termes de gènere, edat, nivell d’estudis, ocupació, origen, etc. Tot i que hi ha 

interpretacions molt diferents, considerem que una similitud més gran suposa un grau més alt de qualitat 

democràtica”. Anduiza i Pardos (2008: 25). Aplicat al nostre tema d’estudi, els representants vindrien a 

ser els ciutadans implicats en el teixit associatiu mentre els representats estaria format pel conjunt de la 

població. 
118.- Principi, que juntament amb el d’isonomia, és insubstituïble per un sistema democràtic (Sáez 2007: 

22). Per isegoria ens referim a la igualtat dels ciutadans per expressar les seves opinions. 
119.- La suma del percentatge de ciutadans associats a associacions polítiques i no polítiques coincideix 

amb les dades de l’associacionisme total. En el casos de ciutadans que presentessin associacionisme dels 

dos tipus s’ha optat per incloure’ls en el grup d’associacionisme polític ja que s’ha considerat que, tot i 
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Figura 3.1.- Associacionisme individual a Catalunya. 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                               
ser membres d’associacions no polítiques, el fet de pertànyer a alguna associació política reflecteix unes 

característiques diferencials que justifiquen la seva incorporació a aquest grup. 
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3.3.1 Recursos socioeconòmics i posició social 
 

Diversos estudis realitzats des de l’àmbit de la Ciència Política han constatat la relació 

existent entre les característiques sociodemogràfiques dels individus i, per exemple, la 

seva participació electoral, assenyalant que aquells individus que disposen d’una 

posició social més afavorida acostumen a ser més participatius degut a, entre d’altres 

raons, que gaudeixen de més quantitat de recursos individuals per poder fer front els 

costos associats a la participació (Anduiza i Bosch 2004:123). Alguns autor com Verba 

i Nie (1972) assenyalaven la importància d’aquest conjunt de recursos com el 

fonamental en el nivell d’implicació ciutadana en l’esfera política i entenem que, per 

extensió, en l’àmbit comunitari. 

 

Tot i que la nostra recerca estudia la participació en dels ciutadans a l’àmbit públic 

mitjançant la seva implicació legal (és a dir, pertànyer o ser soci) amb alguna entitat 

del teixit associatiu considerem que degut a la existència d’uns costos associats a 

aquesta participació associativa i el requeriment d’uns determinats recursos i habilitats 

per poder-ne participar activament, els individus acabaran participant en funció dels 

seus recursos sociodemogràfics i de posició social. Així, per exemple, quan parlem de 

costos associats al fenomen de l’associacionisme i seguint el model de Voluntarisme 

Cívic, es requereix una gama de recursos per poder-ne participar com són disposar de 

diners, temps i habilitats cívics (Verba, Schlozman i Brady 1995). Segons aquest 

model, els ciutadans que tinguin aquests recursos i la voluntat per invertir part del seu 

temps i diners que són necessaris per ser-ne membres així com els que disposin de 

determinats recursos cívics com, per exemple, podrien ser parlar en públic, redactar 

algun document ..., és a dir, els que tinguin la facilitat per realitzar tasques que s’han 

de realitzar en les tasques internes de les associacions, són els ciutadans que 

presentaran una major probabilitat a participar en associacions. La no disposició 

d’aquests recursos pot tendir, en sentit negatiu, a desincentivar la participació de 

determinats ciutadans degut a que no es senten o consideren capaços de poder 

realitzar les diferents activitats internes de les associacions de forma correcta o no 

disposin de temps lliure per poder-ne dedicar a l’activitat associativa ni de diners, 

configurant un comportament individual passiu davant la xarxa associativa. 
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En aquest factor s’utilitzen un total de 6 variables explicatives de les quals el nivell 

d’estudis i el nivell d’ingressos econòmics120 dels entrevistats reflecteixen els recursos 

de que disposa l’individu mentre que les variables d’edat, gènere, situació civil121 i 

situació laboral ens informen sobre la posició social que ocupa l’individu, tot i que 

aquesta distinció no és gens nítida com a conseqüència de les interrelacions entre 

aquestes variables com la relació entre la edat i les experiències individuals, les quals 

poden ser també una font de recursos per als individus. Tot seguit es fa un breu repàs 

bibliogràfic a les relacions detectades entre aquestes variables i la participació dels 

ciutadans en l’àmbit públic en general o en l’associacionisme en funció de les 

variables. 

 

Començant per les variables directament relacionadess amb els recursos individuals, 

diversos estudis han constatat la incidència del nivell d’estudis dels individus en el seu 

grau d’implicació política (Milbrath 1965: 122, Babchuk i Booth 1969: 32, Curtis, Grabb 

i Baer 1992: 142, Morales 2006: 141-142) en el sentit de que majors graus d’instrucció 

faciliten la comprensió d’una varietat de temes més amplis i rebaixen els costos 

associats a la recopilació i ordenació de la informació social i política existent. Olsen 

(1976: 553), per exemple, al seu estudi sobre la participació dels individus en el partits 

polítics, assenyala el rol del nivell educatiu dels individus i la seva incidència en la 

creació d’un rol actiu degut a l’augment de la sofisticació política de la ciutadana que 

implica disposar de nivells d’estudis superiors i Scott (1957: 320) constata una relació 

positiva entre el nivell educatiu i l’associacionisme. En aquest sentit, Milbrath (1965: 

122-123) recull esquemàticament les relacions constatades per Almond i Verba (1963) 

en el seu estudi i ens indica que es detecta que els individus amb major nivell d’estudis 

tendeixen a ser membre d’associacions en major grau que la resta de ciutadans.  

 

Respecte la variable d’ingressos econòmics, diversos estudis han mostrat la relació 

positiva entre aquesta variable i la participació política en general (Campbell, Gurin i 

Miller 1954, Campbell, Converse, Miller i Stokes 1960, Milbrath 1965, Verba i Nie 

(1972), major participació que s’explica per la millor situació de la gent amb més 

recursos econòmics per resoldre les restriccions en termes de costos de temps i 

recursos que suposa la participació en l’esfera pública, situació privilegiada 

                                                 
120.- La variable de nivell d’ingressos ens informa del total d’ingressos mensuals que es tenen a la llar de 

residència de l’individu.  
121.- La variable de situació civil ens diu si l’entrevistat conviu amb alguna parella o no ho fa, sense 

prestar atenció a la situació legal d’aquesta convivència.  
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econòmicament que els facilita la “compra de temps” mitjançant la contractació de 

persones que realitzen per elles algunes determinades tasques (Morales 2006: 144). 

Les dades obtingudes d’aquesta variable, en la qual pràcticament el 35% de la mostra 

no havia facilitat aquesta dada, han forçat la utilització d’aquesta variable d’una forma 

una mica especial amb la finalitat de poder estudiar la incidència dels ingressos en el 

comportament ciutadà però sense haver de perdre del conjunt de les anàlisis al terç de 

la població que no l’havia contestat. Per tant, s’han creat grups segons el nivell 

d’ingressos declarats i s’ha creat un grup específic en el que s’ha ubicat tots aquells 

ciutadans entrevistats que no havien declarat el seu nivell d’ingressos, seguint 

l’esquema utilitzat per Bowler, Donovan i Hanneman (2003), deixant en el  moment de 

realitzar l’anàlisi multivariable el grup amb més baix nivell d’ingressos reconeguts com 

a grup de referència122. 

 

Altres dues variables individuals que sempre s’utilitzen a les recerques en ciències 

socials són el gènere i la edat dels entrevistats. Així, mentre les històriques 

desigualtats entre els gèneres, basades en la tradicional divisió del treball i en la 

menys intensa inserció femenina en el mercat laboral no retribuït, s’havien traduït en 

un “gender gap” en el qual les dones presentaven sistemàticament una menor taxa 

participativa (Scott 1957: 319, Milbrath 1965: 135, Babchuck i Booth 1969: 35, Parry, 

Moyser i Day 1992: 143). Tanmateix, el grans canvis socials i econòmics que s’han 

produït a les societats occidentals a les darreres dècades, amb la progressiva i 

massiva incorporació de les dones a l’esfera econòmica així com la clara consciència 

present a gran part de les societats de que cal treballar per la igualtat de gèneres, 

estan diluint aquestes diferències com ja succeeix en la equiparació de les taxes de 

participació entre els gèneres en la participació electoral (Norris 2002: 91) i en 

l’associacionisme polític (Morales 2006: 156).  

 

Pel que respecta a la variable edat, les dades de diversos estudis mostren que la 

relació entre aquestes variables oscil·la substancialment segons país i tipus de 

participació. En general, s’ha constatat la existència d’una relació curvilínia en la que la 

                                                 
122.-  La introducció d’aquesta variable (i d’altres com, per exemple, la variable edat) de forma categòrica 

ens permet apreciar els efectes no lineals associats a aquesta variable. De forma contrària a l’esquema 

utilitzat per Bowler, Donovan i Hanneman (2003: 1118), s’ha considerat que és més apropiat deixar el 

grup amb ingressos més baixos com a grup de referència (aquests autors opten per deixar el grup que no 

declara el seu nivell d’ingressos com el de referència) ja que ens permet saber exactament quina és la 

referència i sobre quin grup d’ingressos econòmics estem comparant els efectes. 
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major taxa de participació política està en la població de mitjana edat123 (Parry, Moyser 

i Day 1992: 155, Norris 2002: 90, Morales 2006: 152). Aquesta major implicació dels 

ciutadans de mitjana edat en els afers polítics pot estar relacionat per l’efecte del cicle 

vital124 i relacionar-ho amb el major grau d’integració social que s’acostuma tenir en 

aquestes edats i en la major necessitat de treballar en l’àmbit polític per la defensa 

d’alguns ideals o interessos concrets (que es poden derivar de la situació laboral, la 

família, etc). Per tant, considerem que es necessari estudiar la relació de l’edat entre 

l’associacionisme individual en funció de la tipologia de les organitzacions ja que les 

diferents orientacions i àmbits d’actuació de les associacions podrien reflectir diferents 

interessos i comportament ciutadans. En aquest sentit, per estudiar la variable edat 

s’ha emprat dues codificacions de forma paral·lela en el que varia són els trams d’edat 

compresos en cadascuna de les categories per tal d’evitar problemes estadístics 

alhora de detectar a les anàlisis les diferències de mitjanes que podrien no visualitzar-

se com a conseqüència del tamany de cadascun dels grups d’edat (és a dir, de les n o 

individus que s’ubiquen a les diferents categories). Així, la variable codificada amb més 

grups ens reflecteix de forma més clara la relació entre la edat i el fenomen de 

l’associacionisme mentre la codificació amb menys grups (i, per tant, amb una n més 

gran a cadascun d’ells) ens permet verificar millor les anàlisis de significació de les 

mitjanes. 

 

Per acabar amb la presentació de les variables d’aquest factor no podem deixar de 

fixar-nos en la situació civil i laboral dels entrevistat en quant aquestes dues variables 

incideixen en la posició social que ocupen els individus en l’estructura social. Aquestes 

dues variables també estan relacionades amb el grau d’integració dels ciutadans i, per 

tant, podrien haver format part del darrer bloc explicatiu de variables però s’ha 

considerat que era més pertinent incloure-les en aquest bloc de variables 

socioeconòmiques i de posició social ja que indiquen diferents situacions socials que 

poden acabar donant forma a comportaments polítics diversos (Milbrath 1965: 

110).Tradicionalment, s’ha constatat que les persones que estaven legalment casades 

mostraven taxes d’activitat més altes que els que no ho estaven (Milbrath 1965: 134, 

Babchuk i Booth 1969: 35) tot i que altres recerques no troben aquesta relació (Curtis, 

                                                 
123.- Milbrath (1965: 135): “La participació augmenta gradualment amb l’edat, arriba al seu màxim als 

quaranta-cinquanta per començar a disminuir paulatinament”. Traducció pròpia.  
124.- Que tot i que el cicle vital dels individus no es reflecteix exactament en la variable edat, la clara 

relació entre aquestes dues variables si que ens permet utilitzar-la com aproximació (Knoke i Thomson 

1995: 50).  
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Grabb i Baer 1992: 147) mentre en la seva recerca sobre l’associacionisme polític a 

les democràcies occidentals, Morales (2006: 160) sí que detecta aquesta relació 

exceptuant els casos dels països del sud d’Europa125 i Finlàndia. Simplement advertir 

que tenint present els nous temps i els canvis socials, aquesta variable ens mostra si 

la persona entrevistada conviu amb la seva parella deixant de banda la situació legal 

en que es fonamenti aquesta convivència. 

 

Per la seva banda, s’utilitza una variable que ens informa de la situació laboral de 

l’entrevistat indicant si es troba treballant o no ho està. Com han constatat diversos 

estudis, com el de Knoke i Thomson (1977: 49) o Curtis, Grabb i Baer (1992: 147), la 

gent que disposa d’una ocupació laboral tendeix a participar més en la xarxa 

associativa que els que estan a l’atur o voluntàriament es troben fora del mercat 

laboral. Per tant, utilitzarem aquestes dues variables degut a que poden estar mostrant 

la ubicació dels individus en posicions més centrals de l’estructura social i, per tant, en 

una posició de major exposició en la que poden rebre més estímuls per comportar-se 

activament en l’esfera pública, al temps que augmenta el seu integració social en quan 

disposen d’una xarxa social més amplia i possiblement més predisposició pròpia per la 

mateixa necessitat de defensar més interessos personals. 

 

La següent taula ens mostra els percentatges d’associats en les diferents categories 

de les variables independents i si les diferències són estadísticament significatives126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125.- Específicament a Espanya, Portugal i Grècia.  
126.- Com la variable dependent és una dicotòmica, codificada com 0 o 1 (és a dir, no ser soci o ser-ho), 

s’ha utilitzat la tècnica de la diferència de mitjanes utilitzant l’anàlisi d’aquesta significació mitjançant el 

mètode de Bonferroni.  
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Taula 3.6.- Percentatge d’associacionisme general i nivell de significació de la 

diferència entre les categories de resposta de les variables de recursos 

socioeconòmics i posició social. 

  Associacionisme 
general 

Sense estudis 24,23***,4*** 

Primaris 34,53***,4*** 

Secundaris 46,41***,2***,4*** 

Nivell 

estudis127 

Superiors 64,21***,2***,3*** 

De 18 a 25 anys 38,8 

De 26 a 35 anys 45,7 

De 36 a 45 anys 48,0 

De 46 a 55 anys 40,8 

De 56 a 65 anys 40,0 

De 66 a 75 anys 43,8 

Edat 

Més de 75 anys 36,1 

De 18 a 30 anys 39,7 

De 31 a 45 anys 48,7 

De 46 a 60 anys 40,5 

Edat (menys 

grups) 

Més de 61 anys 40,6 

Dona 36,7*** Gènere Home 49,0*** 
Sense parella 39,4 Estat civil Amb parella 44,4 
No treballant 38,3*** Situació 

laboral Amb treball 46,8*** 
Menys 600€ 29,73***,4*** 

Entre 600 i 1200€ 42,54*** 

Entre 1200 i 2400€ 50,71***,4*,5** 

Més de 2400€ 68,61***,2***,3*,5*** 

Ingressos 

No sap/ No contesta 37,53**,4*** 

Nota: la diferència de mitjanes és entre les categories de resposta de cadascuna de les variables 

(expressats pels números i seguint l’ordre de la taula). Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  

                                                 
127.- Per exemple, les dades sobre el grau d’associacionisme general per nivell d’estudis ens mostren 

l’existència de diferències segons el grau d’instrucció, apreciant-se major grau d’associacionisme a 

mesura que augmenta el nivell d’estudis. En concret, aquestes anàlisis mostren, per exemple, que el 

percentatge detectat en el cas dels ciutadans amb estudis superiors és significativament diferent al de la 

resta de nivells d’estudi (sent, en aquest cas, superior a la resta) mentre que aquestes diferències també es 

reprodueixen en les dades dels estudis secundaris (en aquest cas, el seu grau d’associacionisme és 

superior als sense estudis i els que tenen estudis primaris però és inferior als d’estudis superiors). 
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Què podem apreciar de les anàlisis de la taula anterior? Les sis variables explicatives 

utilitzades en aquest factor de recursos socioeconòmic i posició social ens mostren les 

següents pautes respecte a l’associacionisme generals dels individus: per una banda, 

s’aprecia una clara relació entre el nivell d’estudis i el percentatge d’associacionisme, 

sent aquesta de signe positiu en el qual un major nivell d’estudis es tradueix en una 

major relació dels individus amb la xarxa associativa en general. Així, mentre 

únicament el 24% dels que no tenen estudis són membres d’alguna associació, aquest 

percentatge augmenta deu punts percentuals per als que ciutadans que tenen estudis 

primaris, fins el 46% en el cas dels que han cursat estudis secundaris i es dispara en 

el cas dels ciutadans que tenen estudis superiors, entre els quals pràcticament dos 

terços d’aquests són membres d’alguna associació. A més, totes aquestes diferències 

percentuals són estadísticament significatives exceptuant la comparació entre els que 

no tenen estudis i els que tenen estudis primaris, entre els quals no podem assegurar 

que els deu punts percentuals que s’havien detectat de diferència siguin conseqüència 

del seu diferent grau d’instrucció acadèmica. 

 

Respecte els percentatges d’associacionisme general pels diferents grups d’edat, 

indicar que s’aprecia, a grans trets, la relació curvilínia (convexa) entre aquestes dues 

variable. Tipus de relació que ja s’havia detectat a altres estudis sobre 

l’associacionisme polític (Morales 2006: 152)128, sobre la participació electoral (Norris 

2002: 94; Anduiza i Bosch 2004: 124) i, en general, sobre la participació política dels 

ciutadans (Milbrath 1965:134). En el nostre cas d’estudi, les dades mostren com és el 

grup d’edat comprés entre els 36 i 45 anys el que mostra un major percentatge de 

ciutadans associats a almenys una organització voluntària. De fet, pràcticament la 

meitat dels entrevistats que tenen edat situades dintre d’aquest rang així ho afirma. Al 

mateix temps, a mesura que ens desplacem cap als dos extrems el percentatge 

d’associats tendeix a anar disminuir progressivament, trobant els nivells més baixos 

d’associacionisme en els grups d’edat més extrems, és a dir, en el grup més jove i el 

més gran amb quasi el 39% i el 36% d’associats respectivament. Tanmateix, tot i 

                                                 
128.- Morales (2006: 151-152): “En pràcticament tots els països la relació és curvilínia de tal forma que els 

nivells màxims d’associacionisme polític els trobem entre els adults que tenen entre 40 i 60 anys d’edat ... 

així, veiem que, tot i que és cert que els més joves i els majors són el que menys participen, també 

succeeix que en un número important de països la major activitat organitzativa prové d’adults que encara 

poden considerar-se joves (entre 25 i 35 anys)“. Traducció pròpia. 
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aquestes diferències entre els grups i la tendència detectada, les anàlisis estadístiques 

no indiquen que aquestes diferències siguin significatives129. 

 

Del conjunt de variables independents dicotòmiques cal destacar les diferències 

detectades en el percentatge d’associacionisme general en funció del gènere, en el 

qual un major percentatge d’homes són membres d’alguna associació, i en funció de la 

situació laboral, ja que el percentatge del conjunt de ciutadans que té una ocupació 

laboral i que és membre d’una associació és significativament superior a aquells que 

no estan ocupats, reflectint la importància i la centralitat que respecte la posició social 

implica la inserció laboral. Major centralitat social i implicació social que també es 

reflecteix en el conjunt de ciutadans que viuen en parella (amb independència de la 

seva situació legal) tot i que, en aquest cas, la diferència de cinc percentuals en el 

grau d’associacionisme no és estadísticament significativa. 

 

En darrer lloc, la variable de nivell d’ingressos ens mostra una relació lineal positiva ja 

que a mesura que augmenta la quantitat de recursos econòmics s’aprecia un clar 

augment en el nivell d’associacionisme, en el qual els percentatges oscil·len entre 

quasi el 30% d’associats en aquells ciutadans amb el ingressos més baixos i el 70% 

d’aquells ciutadans que declaren la situació econòmica més favorable130, diferències 

que, a més, són estadísticament significatives. 

 

Una vegada mostrades les relacions de les variables del factor de recursos 

socioeconòmics i de posició social respecte l’associacionisme global dels ciutadans, 

centrem la nostra atenció en les relacions d’aquestes variables i aquest fenomen en 

funció de la tipologia de les associacions. Amb aquest anàlisi bivariant i el posterior 

multivariant, es tractarà de veure si aquestes relacions generals es compleixen de 

forma similar tant en les associacions voluntàries que estan orientades cap a l’àmbit 

polític i aquelles que no ho estan o si, de forma contrària, les diferents orientacions que 

vertebren aquesta tipologia associativa requereixen diferents recursos individuals i, per 

tant, ens podríem trobar que les relacions d’aquestes variables amb el fenomen de 

l’associacionisme estan condicionades pel tipus d’associació en les que s’està implicat. 

Si es confirmés aquest darrer aspecte, l’aportació d’aquestes anàlisis vindrien a 

mostrar la necessitat de considerar el fenomen de l’associacionisme des d’una òptica 

                                                 
129.- Diferències significatives que tampoc s’aprecien en la segona codificació d’aquesta variable.  
130.- Diguem més favorable en quant a la seva quantitat d’ingressos ja que, realment, no coneixem quina 

és la seva situació econòmica global. 
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multidimensional i a incidir en la necessitat de tenir en compte la tipologia de les 

associacions en aquelles recerques que es facin sobre aquesta temàtica. 

 

El gràfic següent sintetitza les anàlisis bivariants realitzades amb l’associacionisme de 

tipus polític131: 

 

Gràfic 3.1.- Percentatge d’associacionisme polític entre les categories de resposta de 

les variables de recursos socioeconòmics i posició social132. 
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En aquest cas i com descriurem breument les anàlisis ens mostren que la descripció 

realitzada anteriorment per l’associacionisme general es reprodueix de forma bastant 

similar en el cas de l’associacionisme individual en organitzacions polítiques. Com es 

pot apreciar bastant nítidament al gràfic, el nivell d’estudis segueix mostrant diferents 

nivells d’associacionisme individual, sent relativament inferior entre els ciutadans amb 

nivells d’estudis més baixos (però similar entre els que no tenen estudis i els que han 

assolit els estudis primaris) respecte els altres dos grups, accentuant-se la diferència 

quan més alt és el nivell d’instrucció. Per altra banda, Les dades del grup d’edat ens 

mostren que el grup d’edat entre 36 i 45 anys és el que presenta més integrants que 

són membres d’associacions (el 23% exactament), a continuació els grups d’edat més 

                                                 
131.- Les dades concretes sobre les anàlisis bivariants del factor de recursos socioeconòmics i de posició 

social respecte l’associacionisme polític i el no polític es poden consultar en la taula a3.4 situada a 

l’annex d’aquesta recerca.  
132.- En aquest gràfic i en els que es presentaran a continuació, l’eix de les X representa el percentatge 

d’associacionisme (ja sigui polític o no) detectat per al conjunt de la mostra.  

Nivell d’estudis 
Edat Gènere 

Situació civil Situació 
laboral Ingressos
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propers a aquest (és a dir, els que tenen entre 26 i 35 anys i els d’entre 46 i 55) tenen 

uns percentatges de quasi el 18%, superiors al percentatge del conjunt de la mostra, 

mentre els altres grups d’edat es situen per sota de la mitjana, dibuixant la relació en 

forma de “U invertida” entre totes dues variables133. 

 

Respecte a les altres variables, es torna a apreciar diferències en funció de l’estat civil, 

la situació laboral i el gènere en el sentit ja esmentat en les anàlisis de 

l’associacionisme general, tot i que a la darrera variable, la de gènere, entre els homes 

el 17% és membre d’almenys una associació política pel 13% de les dones, diferència 

que no és percentualment gaire gran i de la qual, de fet, únicament podem dir que és 

significativa a nivell 0,01. En darrer lloc, la variable ingressos torna a mostrar 

percentatges superiors d’associacionisme conforme augmenta el nivell d’ingressos 

dels individus, percentatges que es situen entre el 8% de socis entre aquell grup de 

ciutadans amb els ingressos més baixos i el 37% dels situats en el pol oposat 

d’aquesta escala. 

 

Es reprodueixen aquestes pautes en l’associacionisme de caire no polític o social? El 

següent gràfic reflecteix les dades i, com es pot apreciar i es comenta a continuació, 

es detecten algunes especificitats: 

Gràfic 3.2.- Percentatge d’associacionisme no polític entre les categories de resposta 

de les variables de recursos socioeconòmics i posició social. 
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133.- A la taula a3.4 de l’annex la variable edat codificada amb menys grups confirma aquesta relació en la 

que són els individus de mitjana edat els que presenten uns nivells d’associacionisme superiors en 

comparació als grups de joves i persones més grans.  

Nivell d’estudis Edat Gènere Situació civil Situació 
laboral 

Ingressos 
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Per una banda, s’aprecia una relació lineal perfecta segons el grau d’estudis assolit i 

l’associacionisme no polític, veient-se una clara gradació a mesura que augmenta el 

nivell d’estudis dels individus en la qual els percentatges del grups de ciutadans amb 

estudis superiors i secundaris es situen per sobre del percentatge d’associacionisme 

no polític global. En el cas de la variable de gènere, es reprodueix l’esquema abans 

esmentat segons el qual els homes tenen un percentatge superior al de les dones, 

accentuant-se la diferència entre els dos generes en el cas d’aquest tipus 

d’associacionisme (amb percentatges del 32% i 24% respectivament). 

 

Per altra banda i passant a parlar de les variables d’edat, situació civil i laboral i nivell 

d’ingressos cal comentar que, per aquest tipus d’associacionisme, es difuminen les 

diferències entre les categories de resposta d’aquesta variable sent impossible parlar 

de diferències estadísticament significatives. 

 

Arribats aquest punts, s’ha considerat que abans de començar amb l’apartat de la 

incidència de les variables de socialització sobre el nivell d’associacionisme cal mirar 

més detingudament les variables en les que s’han apreciat diferències en la seva 

relació amb el fenomen de l’associacionisme en funció del tipus d’associació. Així, 

deixant de banda les diferències ja esmentades en les variables dicotòmiques de 

gènere i de situació civil i laboral, centrem la nostra atenció en l’edat i la variable de 

recursos econòmics. 

 

En aquest punt i abans de passar amb el bloc de variables que fan referència al procés 

de socialització dels individus i la seva possible incidència en el fenomen de 

l’associacionisme, cal mirar amb una mica de detall la relacions que s’han apreciat 

entre les variables d’edat i nivell d’ingressos econòmics i el tipus d’associacionisme ja 

que les dades anteriors semblaven mostrar la existència d’unes relacions que 

modificaven el seu patró en funció de tipus d’associació que s’estava estudiant. Així, a 

continuació es passa a estudiar a mirar més detingudament la relació entre aquestes 

dues variables independents amb el tipus d’associacionisme. 

 

La relació entre la variable edat i l’associacionisme segons el tipus d’associació queda 

reflectida en el següent gràfic. 
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Gràfic 3.3.- Percentatge d’associacionisme per tipus d’associacions i grups d’edat. 
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Mentre en el cas de l’associacionisme polític s’aprecia com el percentatge més alt 

d’associacionisme es detecta en grup de ciutadans que tenen entre 36 i 45 anys i que 

aquest grup d’edat actua com a grup d’inflexió, a partir del qual es produeix una 

davallada en els percentatges d’aquest tipus d’associacionisme a mesura que ens 

movem cap als pols d’aquesta variable, les dades respecte l’associacionisme no polític 

mostren una relació bastant diferent. Per aquest tipus d’associacionisme134, els 

percentatges més elevats es troben en el col·lectiu més jove i entre els que tenen 

entre 65 i 76 anys (pràcticament un terç dels seus integrants indicaven ser membres 

almenys d’una associació no política), és a dir, entre grups d’edat situats en els 

extrems d’aquesta variable. Aquestes dades ens dibuixen, com es pot apreciar si ens 

fixem en la línia de tendència, una relació radicalment diferent entre la variable d’edat i 

l’associacionisme no polític, relació que mostra una forma còncava o en forma de “U”. 

Aquestes diferents relacions de l’edat amb el tipus d’associacionisme estan relacionats 

amb el cicle vital, en el qual la gent de mitjana edat que estan construint una família i 

integrats en el mercat laboral tenen més preocupacions o interessos relacions amb 

l’esfera política i, per tant, és el moment més àlgid d’associacionisme en aquest tipus 

d’organitzacions mentre que l’absència d’obligacions familiars i laborals que 

acostumen a caracteritzar els segments més joves i més grans explicaria la major 

tendència cap a l’associacionisme no polític, en el qual hi ha des d’associacions 

                                                 
134.- Recordem que ja hem comentat que en el cas de l’associacionisme no polític les diferències entre els 

diferents grups d’edat no son estadísticament significatives. 
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esportives a les de jubilats passant per moltes altres categories dedicades a l’oci i 

temps lliure. 

 

Una vegada comparades les dades per la variable edat i el tipus d’associacionisme es 

passa a estudiar també en un mateix gràfic les relacions que s’aprecien entre 

l’associacionisme de diferent tipus i el nivell de recursos econòmics dels que disposa 

l’individu. Les dades per la variable de nivell d’ingressos estan reflectides al següent 

gràfic. 

 

Gràfic 3.4.- Percentatge d’associacionisme per tipus d’associacions i nivell d’ingressos. 
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Es pot apreciar, que confirmant les anàlisis que ens mostrava per l’associacionisme 

general, els percentatges de ciutadans membres d’associacions polítiques augmenta 

de forma positiva i clara quan ens traslladem cap a grups amb ingressos superiors 

mentre que aquesta relació és molt més feble en el cas de l’associacionisme no polític, 

detectant-se canvis percentuals d’associacionisme molt més reduïts i dibuixant 

realitats diferents. Realitats que mostren una incidència diferent del nivell d’ingressos 

en l’associacionisme individual en funció de l’àmbit polític o no d’actuació de 

l’associació. 

 

Per tant, aquestes diferències apreciades en les variables del factor de recursos 

socioeconòmics i de posició social, comencen a mostrar la importància de tenir present 

la tipologia de les associacions alhora de treballar aquest fenomen i que aquest no pot 

ser considerat com un fenomen homogeni o unidimensional ja que els factors 
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explicatius que es situen al darrere de l’associacionisme són diferents segons s’estigui 

estudiant associacions polítiques o associacions de caràcter social. Les anàlisis 

multivariants acabaran d’aportar llum sobre aquesta apreciació, confirmant o refutant 

les línies anteriors i sobre la necessitat de considerar el fenomen de l’associacionisme 

des d’una perspectiva multidimensional. 
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3.3.1.1. La representativitat social del associats 
 

Una vegada estudiades les relacions bivariables entre les dades socioeconòmiques i 

de posició social dels individus, a continuació centrem la nostra atenció en el perfil dels 

ciutadans que són membres d’alguna organització, seguint la divisió tipològica de les 

associacions, amb la finalitat d’estudiar el grau de representativitat social dels 

ciutadans que pertanyen a alguna entitat de la xarxa associativa. Per fer aquest anàlisi 

ens basem en l’estudi de les següents quatre variables (gènere, edat, nivell d’estudis i 

nivell d’ingressos) i en la seva distribució en el conjunt de la mostra i en els dos tipus 

d’associacionisme que estem estudiant per tal de conèixer el seu grau de 

representativitat i indagar en la possibilitat de que alguna de les tipologies associatives 

presenti un menor grau de representativitat socials dels seus membres. 

 

Com ja s’havia explicat anteriorment, considerem que les diferents orientacions i 

àmbits d’actuació de les associacions poden acabar atraient a un segment de població 

que en el seu conjunt no sigui representatiu de la totalitat de la població. De fet, 

considerem que la distorsió en la representativitat dels membres d’associacions 

polítiques seran més accentuades que les detectades en les organitzacions socials 

com a conseqüència de centrar el seu focus d’interès i d’atenció en l’esfera política, la 

qual és a la vegada més exigent en quant a la quantitat i tipus de recursos que els 

individus necessiten per ser capaços d’actuar eficaçment en l’arena política.  

 

En general, el grau de representativitat o de distorsió entre, en aquest cas, el conjunt 

de la mostra i el subgrup de ciutadans que pertany a alguna associació respecte 

algunes característiques concretes dels individus acostumen a apreciar-se amb 

relativa simplicitat si les característiques que centren la nostra atenció són de caràcter 

dicotòmic (com, per exemple, la variable gènere). En canvi, si les variables presenten 

més de dues categories de resposta aquesta anàlisi es fa més complexa, dificultant 

també la comparació de la representativitat entre les diferents característiques que 

s’estiguin utilitzant. Amb la finalitat de resoldre aquesta complexitat i els problemes que 

tenim per comparar el grau de representativitat entre variables no dicotòmiques s’ha 

aplicat una sèrie d’operacions que ens faciliten el càlcul del grau de representativitat 

estandarditzant els resultats entre 0 i 100 en els que 0 reflecteix una absència total de 

distorsió mentre 100 ens indica que la distorsió és total. Amb aquesta eina, de la que 

tenim un exemple del seu funcionament tot seguit, podem comparar el grau de 
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distorsió existent a diferents variables amb independència de les característiques 

d’aquestes. 

 

Càlcul de la representativitat: 
Exemple: a la mostra, Homes =50%, dones=50% però els membres de les 

associacions es distribueixen en homes=60% i dones=40%. 

 Homes Dones 

Mostra 50 (m1) 50 (m2) 

Associats 60 (ob1) 40 (ob2) 

 

Si m = o > ob, percentatge correcte = ob 

Si m < ob, percentatge correcte = m 

(a).- % correcte;   50                40              = (50 + 40) = 90 

 

(b).- Desviació de la representació =   100 – % correcte = 100 - 90 = 10 

 

(c).- Per estandarditzar la desviació, ja que aquest percentatge depèn del número de 

categories de resposta (k), mitjançant l’aplicació de la següent formula:  

Rang màxim= (100/k) * (k-1);  en aquest cas (100/2) * (2-1) = 50 

 

(d).- I s’acaba calculant la distorsió amb una regla de tres: 

Rang màxim    100       

Desviació          X 

 

En aquest cas,   50       100 

                           10         X       d’on   X = (10*100) / 50 =  20 

El rang va d’un mínim de 0 (= absència de distorsió) a un màxim de 100 (= distorsió 

absoluta). 

 

 

Com es pot apreciar els següents gràfics la distorsió de la representació varia en 

funció de la variable social en que ens centrem i com, també, aquesta distorsió 

presenta diferents magnituds en funció del tipus d’associacionisme. En general, podem 

veure com la distorsió representativa és més accentuada en el cas dels membres 

d’associacions polítiques pel que respecta a la variable d’edat, nivells d’estudis i 

ingressos.  
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A la variable de gènere, la distorsió representativa es produeix per la major participació 

dels homes en totes dues formes d’associacionisme però aquesta distorsió té unes 

característiques especials ja que si, per una banda, és la variable en que la distorsió 

és més reduïda en les associacions polítiques, en el cas de les associacions socials 

aquesta dada s’inverteix, convertint-se en la variable en la que s’aprecia una major 

distorsió. 

 

 Pel que respecta a la variable d’edat, la distorsió de la representativitat en bastant 

baixa en els membres d’associacions no polítiques mentre aquesta distorsió és 

substancialment superior en el cas de l’associacionisme polític com a conseqüència de 

la major tendència a ser membres dels ciutadans de mitjana edat en detriment dels 

joves i les persones més grans.  

 

A la variable que fa referència al grau d’instrucció dels individus estudis estan 

sobrerepresentants els ciutadans amb majors nivells d’estudis (secundaris i, de forma 

especial, els que disposen d’estudis superiors) constatant-se que aquesta distorsió és 

especialment accentuada en el cas de l’associacionisme polític, convertint-se (del 

conjunt de les quatre variables sociodemogràfiques que s’han utilitzat per mesurar la 

representativitat) en aquella que mostra un nivell més baix de representativitat global 

de la població. 

 

En darrer lloc, la variable de recursos econòmics dels entrevistats mostra que la 

distorsió es produeix en els associats d’organitzacions polítiques, constatant-se una 

sobrerepresentació dels individus que disposen d’un nivell d’ingressos superiors. 

Tanmateix, en sentit contrari, les anàlisis mostren que aquesta és la variable que 

menys distorsió si comparem els associats en associacions no polítiques i el conjunt 

de la ciutadania. 

 

El gràfic següent sintetitza les dades sobre el nivell de representativitat: 
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Gràfic 3.5.- Nivell de distorsió de la representativitat social dels socis per tipus 

d’associació135. 
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Nota del quadre: Els valors varien entre el valor mínim = 0 = absència de distorsió, és a dir, 

representativitat total i valor màxim = 100 = distorsió total. 

 

Per tant, en global s’aprecia una major distorsió de la representació entre els ciutadans 

implicats en organitzacions polítiques bàsicament en el que respecta al perfil dels seus 

participants en base al nivell d’estudis, els ingressos i la edat, mentre les dades 

referents a la variable de gènere ens mostren la, a hores d’ara, existència i 

permanència d’obstacles que impedeixen la participació en associacions en igualtat de 

condicions entre els gèneres. 

 

En general, el quadre que ens dibuixen aquestes quatre variables sociodemogràfiques  

ens permet apreciar les diferències existents en funció de la tipologia associativa, sent 

molt més representatius els participants en associacions no polítiques, en les quals els 

requisits d’entrada poden no ser tan elevats i que acaben reproduint amb una intensitat 

sensiblement menor que l’associacionisme polític les desigualtats socials que acaben 

condicionant el comportament dels individus. 

 

                                                 
135.- Les dades concretes d’aquestes anàlisis sobre la representativitat dels ciutadans membres d’almenys 

una associació es poden consultar a la taula a3.10 de l’annex i als gràfics a3.11 i a3.12. 
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3.3.2 Socialització 
Sens dubte, les experiències que cadascun de nosaltres ha viscut a la seva infantesa i, 

de forma especial, a la seva família marquen moltes de les percepcions, visions i trets 

de la nostra personalitat que es va conformant de forma progressiva en el pas del 

temps, rebent inputs també dels grups d’iguals, el sistema educatiu i altres agents de 

socialització. Com assenyala Milbrath (1965: 43) la experiència familiar té un fort 

impacte en la visió que es té de l’àmbit polític i en el nivell de participació, en el sentit 

que aquells que han viscut en una família on es tendia a discutir de forma freqüent de 

temes polítics tendeixen a reproduir aquest comportament i estar més en contacte en 

l’esfera política quan es converteixen en adults. En considera que una persona que ha 

nascut en una família polititzada ha aprés a interessar-se i preocupar-se pels afers 

polítics i han internalitzat la norma de que la participació política és important, adquirint 

recursos socials que poden facilitar aquest rol actiu (Olsen 1976: 553). 

 

En aquest segon factor, hem utilitzat dues variables, una que ens informa sobre la 

freqüència en que a casa en parlava de política durant la infantesa de la persona 

entrevistada aconseguint així un indicador de socialització política mentre que la 

segona variable podria ser un indicador de socialització comunitària o associativa ja 

que ens aporta informació sobre si algun dels progenitors era membre d’alguna 

associació i podem conèixer si es reprodueixen aquests comportaments que han estat 

observats en les figures paternes. 

 

Passant a l’anàlisi empíric, les dades ens mostren la existència d’una relació que, com 

a mínim a nivell bivariant, sembla bastant consistent entre l’associacionisme general i 

les variables de socialització utilitzades. Com s’aprecia a la taula següent, totes dues 

variables semblen tenir una incidència, segons la qual la intensificació dels inputs 

relacionats amb l’esfera política i l’associativa augmenta la probabilitat dels ciutadans a 

ser soci d’alguna organització. Per una banda, s’observa un augment en el 

percentatge d’associats a mesura que augmenta la freqüència en la que els temes de 

caràcter polític estan presents i són discutits a l’àmbit familiar. Percentatges que, a 

més, varien substancialment segons la intensitat d’aquesta variable. Per l’altra, també 

es detecta una gran diferència en el nivell d’associacionisme dels individus si ho 

analitzem en funció de si els seus progenitors es mantenien al marge de la xarxa 

associativa (és a dir, no eren membres de cap associació), un gap de 20 punts 

percentuals que ens mostra la incidència positiva que l’exemple d’implicació 

associativa dels progenitors té sobre la posterior tendència associativa dels individus. 
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Taula 3.7.- Percentatge d’associacionisme general i nivell de significació de la 

diferència entre les categories de resposta de les variables de socialització. 

  
Associacionisme 

general 

Mai 33,63***,4*** 

Rarament 40,84*** 

Algunes vegades 50,81***,4*** 

Freqüència de 

discussió 

política a casa 
Sovint 69,41***,2***,3*** 

No, cap era membre 

d’alguna associació 
38,4*** 

Pares 

membres 

d’alguna 

associació 

Si, almenys 1 era membre 

d’alguna associació 
57,9*** 

Nota: la diferència de mitjanes és entre les categories de resposta de cadascuna de les variables 

(expressats pels números i seguint l’ordre de la taula). Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  

 

A continuació podem constatar gràficament136 com pràcticament no existeixen 

diferències en quant a la relació entre aquestes dues variables de socialització i el 

percentatge d’associacionisme en funció de la tipologia associativa de caràcter 

dicotòmica (associacions polítiques / associacions no polítiques) que vertebra gran 

part d’aquesta recerca. Tot i que a diferent escala degut al desigual desenvolupament 

dels dos tipus d’associacionisme, les anàlisis empíriques confirmen la incidència de 

totes variables en el percentatge d’associacionisme polític i no política. Per la variable 

de la freqüència de discutir a casa sobre temes polítics, s’aprecia una gradació positiva 

entre l’augment d’aquesta freqüència i el grau d’associacionisme presentant els 

percentatges d’associacionisme més baixos els ciutadans que asseguraven que a 

casa seva mai es discutia sobre temes polítics i que, per tant, han estat poc 

socialitzats en l’esfera política. Per la seva banda, les dades que ens informen del 

procés de socialització en l’esfera associativa confirmen la relació detectada en el cas 

de l’associacionisme general i reflectint l’impacte que el comportament dels progenitors 

exerceix posteriorment sobre els individus com a conseqüència del procés 

d’aprenentatge que suposa la socialització. 

 
 

 

 

                                                 
136.- Les dades concretes d’aquestes anàlisis poden ser consultades a la taula a3.5 de l’annex.  



 145

Gràfics 3.6.- Percentatge d’associacionisme polític i no polític entre les categories de 

resposta de les variables de socialització. 
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Nota: les columnes corresponents a cada categoria de resposta mostren la diferència entre la dada 

concreta de cadascuna de les categories (percentatge) respecte la mitjana (percentatge 

d’associacionisme polític i d’associacionisme no polític, respectivament). 

 

Per tant, les anàlisis realitzades i comentades sobre el factor explicatiu del procés de 

socialització mostra la importància d’aquest procés sobre l’associacionisme individual, 

independentment de la tipologia d’associació a la que ens referim, presentant en tots 

els casos una incidència positiva ja que a mesura que s’intensifica la socialització en 
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l’àmbit polític o es produeix socialització en l’àmbit associatiu o comunitari es detecten 

unes taxes més elevades d’associacionisme. Dada que, com a mínim, a nivell bivariant 

trenca la expectativa que teníem segons la qual el procés de socialització relacionat 

amb l’àmbit polític incidiria únicament en les associacions orientades en aquest sentit. 
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3.3.3 Integració / Mobilització 
El tercer factor explicatiu utilitzat fa referència a diferents variables que poden incidir 

en el grau d’integració social dels individus o en la seva visibilitat per ser mobilitzats 

presentant d’aquesta forma una major predisposició a formar part d’alguna entitat de la 

xarxa associativa. Abans de comentar breument els diferents indicadors que han estat 

utilitzats en aquest apartat comentar que aquests s’agrupen en tres blocs: la qüestió 

religiosa, el lloc de procedència i característiques de la residència. 

 

Respecte la qüestió religiosa operacionalitzada en diferents categories segons la 

freqüència en la que les persones entrevistades asseguraven a assistir a actes 

religiosos. Aquesta activitat ha estat indicada per alguns autors com una pràctica en la 

que es desenvolupen diferents recursos individuals que poden facilitar la participació 

en l’esfera comunitària. Com assenyala Putnam (2000 (2002: 81-82) per al cas 

americà:  

 

“Les comunitats de fe en les que la gent participava conjuntament en activitats 

religioses són probablement la reserva individual més important de capital social en 

Estats Units … Les esglésies són una important incubadora d’habilitats i normes 

cíviques, interessos comunitaris i reclutament cívic. Els homes i dones 

religiosament actius aprenen a pronunciar discursos, dirigir reunions, solucionar 

desacords i assumir responsabilitats administratives. També creen amistats amb 

altres persones que al mateix temps poden reclutar-los per realitzar altres formes 

d’activitat comunitària. Degut en part a aquestes raons, Aquells que assisteixen a 

l’església tenen moltes més probabilitats de veure’s involucrats en organitzacions 

profanes, votar i participar políticament d’altres formes i mantenir uns contactes 

socials informals més densos”. Putnam (2000 (2002: 81-82)). Traducció 

pròpia. 

 

Participació religiosa en la que a part de posar en pràctica o aprendre aquestes 

habilitats, també afecta el nivell d’integració social mitjançant la creació de noves 

xarxes i, per tant, augmentant el grau de visibilitat i accessibilitat social dels individus 

alhora de ser mobilitzats per passar a formar part d’alguna associació, realitzar algun 

acte polític o comunitari, etc. Tot i que considerem que la pràctica catòlica majoritària a 

la nostra societat no tendeix a facilitar als seus membres aquestes oportunitats per 

desenvolupar aquests recursos cívics (fet que sí succeeix en les esglésies protestants 

que són les que van centrar l’atenció de Putnam), sí que pensem que la freqüent 
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assistència a aquests actes podria estar afavorint la integració social dels individus i 

ajudant a l’establiment d’una xarxa social més amplia i com a conseqüència d’aquests 

resultats podria acabar incidint en el fenomen de l’associacionisme. 

 

Les variables que fan referència al lloc de procedència tant de l’entrevistat o com dels 

seus progenitors137. La finalitat d’incloure aquestes dues variables és intentar 

determinar si el grau d’arrelament de les persones entrevistades influeix d’alguna 

manera en la seva tendència a implicar-se en el teixit associatiu existent. Possiblement 

la introducció d’aquestes variables pugui ser considerada com poc políticament 

correcta però tenint present la idiosincràsia nacional de Catalunya amb l’existència i 

manteniment d’unes característiques culturals i lingüístiques diferents a les de la 

majoria dels territoris de la resta de l’Espanya, considerem que podrien indicar-nos 

diferents grau d’arrelament i, per tant, d’integració social. A nivell empíric, per exemple, 

Scott (1957: 322) no detectà cap relació entre aquesta variable i el fenomen de 

l’associacionisme mentre que Gonzalez, Collet i San Martin (2007) sí que constaten 

aquesta relació en l’estudi sobre la participació dels joves catalans. 

 

El darrer grup de variables és aquell que fan referència a les característiques de la 

residència dels entrevistats en dos sentits: la dimensió del municipi en el que 

resideixen i el temps que porten residint en aquell municipi. El tamany del municipi, 

mesurat en nombre d’habitants, podria incidir en la probabilitat dels seus ciutadans a 

implicar-se en l’àmbit comunitari i polític, tot i que no sembla clar quin seria la relació 

d’aquesta relació. Per una banda, com resumeix de forma molt clara Morales (2006: 

162-167) la idea de que era en les comunitats de tamany reduït aquelles en les quals 

es podia desenvolupar de forma completa l’ideal democràtic es remunta fins autors de 

la Grècia clàssica com Plató. Els arguments per considerar que els petits municipis es 

donen millors condicions per la participació pública dels seus ciutadans són diversos i 

amb característiques variades (Morales 2006: 163) degut a que en aquests tipus de 

municipis: 

 

  - Els costos d’aconseguir la informació són més reduïts. 

 - La major proximitat de les xarxes socials. 

 - Al reduir-se el tamany, la capacitat de pressió i de control social sobre 

l’individu augmenten 

                                                 
137.- Operacionalitzada en funció de si l’entrevistat va néixer a Catalunya o no. Mentre la dels progenitors 

es basa també en el seu lloc de naixement, combinant les dades que disposem del pare i de la mare.  
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 - S’incrementen les probabilitats d’aconseguir incidir en els resultats finals. 

 - Es tendeix a desenvolupar un major sentiment de pertinença i de 

compromís cap a la comunitat de residència. 

 

Tanmateix, en sentit invers, aquesta autora també esmenta un seguit de factors que 

podrien servir per incidir de forma positiva en la participació dels individus en aquelles 

comunitats de majors dimensions. Aquesta major participació serien conseqüència de: 

  - La major heterogeneïtat social i d’interessos polítics que acostumen a sorgir 

a les comunitats grans en les quals la existència d’un major grau de conflicte 

i menor control social actua com element mobilitzador. 

 - La existència de més mitjans de comunicació a les grans ciutats, provoca 

l’amplificació de la incidència mediàtica de les diferents activitats en el sentit 

de que adquireixen una major publicitat. 

 - La urbanització dels grans nuclis poblacionals pot fer disminuir els costos 

de reclutament i, per tant, afavorir la pertinença a organitzacions. 

 

Davant aquestes diferents perspectives, Morales (2006: 164) ens indica que la relació 

entre el tamany del nucli de residència i la participació dels ciutadans no és uniforme i 

que depèn de la forma de participació que es tracti, tot i que també caldria tenir 

present l’Estructura d’Oportunitats Polítiques concretes que existeixen a cadascun dels 

municipis, estructura de recerca que escapa a les finalitats d’aquesta tesi. 

 

Per la darrera variable i pel que respecta al temps de residencia al municipi diversos 

estudis han mostrar la seva incidència en la tendència dels ciutadans a participar 

políticament i en la xarxa associativa. Com assenyala Milbrath (1965: 133) aquells 

individus que porten més temps residint en un municipi mostren una major 

predisposició a participar políticament i Putnam (2000: 204) constata la major 

participació associativa d’aquelles persones que més temps porten residint al 

municipi138 degut a la seva major integració social i en xarxes i la major possibilitat de 

ser mobilitzat mentre que, contràriament, en altres estudis aquesta relació no es veu 

confirmada (Scott 1957: 322). 

 

                                                 
138.- Putnam (2000: 204): “Aquells que han arribat recentment a una comunitat tendeixen a votar menys, 

tenir menys xarxes de suport d’amics o veïns, menys tendència a participar en organitzacions cíviques”. 

Traducció pròpia.  
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De forma similar a les anàlisis realitzades anteriorment, la taula següent mostra el 

percentatge d’associacionisme per les diferents variables que integren aquest factor 

explicatiu que hem denominat com d’integració/mobilització. 

 

Taula 3.8.- Percentatge d’associacionisme general i nivell de significació de la 

diferència entre les categories de resposta de les variables d’integració/mobilització139. 

  
Associacionisme 

general 

Mai 43,2 

Esporàdicament  36,73** 

Freqüència 

d’assistència a 

serveis 

religiosos140 
Regularment 49,12** 

Fora de Catalunya 37,0*** 
Lloc naixement 

A Catalunya 45,2*** 

Els dos fora de Catalunya 37,13*** 

1 a Catalunya 41,7 
Lloc naixement 

dels pares 
Els dos a Catalunya 50,01*** 

Menys de 10.000 38,7 

De 10.001 a 50.000 48,63*** 

De 50.001 a 100.000 28,92***,4*,5** 

De 100.001 a 400.000 44,43* 

Tamany de 

població 

(habitants) 

Més d’1 milió 44,73** 

4 anys o menys 49,5 

Entre 5 i 10 anys 40,2 

Temps de 

residència al 

municipi 11 anys i més 42,1 

Nota: la diferència de mitjanes és entre les categories de resposta de cadascuna de les variables 

(expressats pels números i seguint l’ordre de la taula). Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  

 
Pel que respecta a la variable lligada a la qüestió religiosa, la freqüència d’assistència 

a serveis religiosos no mostra una relació lineal amb el fenomen de l’associacionisme 

general. Els que afirmen no assistir mai a serveis religiosos i els que assisteixen 

regularment mostren uns percentatges d’associacionisme superior als que ho fan de 

                                                 
139.- Les dades per les categories de resposta originals de les variables de freqüència d’assistència a 

serveis religiosos, el tamany de la població en la que es resideix així com la variable que fa referència al 

temps que fa que es resideix al municipi es poden consultar a la taula a3.6 de l’annex. 
140.- En aquesta variable la categoria “esporàdicament” agrupa aquells que diuen que assisteixen a serveis 

religiosos, com a molt, diverses vegades a l’any mentre la categoria “regularment” engloba els que 

afirmen assistir almenys una vegada al mes fins els que assisteixen diverses vegades a la setmana. 
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forma esporàdica. De forma més precisa i fixant-nos en la significació d’aquesta 

diferència, cal que destacar que els que assisteixen regularment a serveis religiosos (i 

que, per tant, poden desenvolupar diferents habilitats així com crear una xarxa de 

contactes més densa) tenen una major predisposició a ser membres d’alguna 

associació141 tenen un nivell d’associacionisme significativament diferent al detectat en 

el grup dels que hi assisteixen esporàdicament. Aquestes dades acaben dibuixant, per 

tant, una relació en forma de paràbola còncava, en la qual les categories extremes 

tenen un nivells d’associacionisme general més elevat. 

 

Per altra banda, centrant-nos en les variables que fan referència al lloc de naixement 

tant dels entrevistats com dels seus pares, les dades mostren la existència de 

diferències en el grau d’associacionisme general dels individus, diferències que van en 

la mateixa direcció, detectant major grau d’associacionisme a major arrelament de 

naixement. És a dir, tant els individus que indiquen haver nascut a Catalunya (i que, 

per tant, es de suposar que han viscut sempre o quasi sempre a la nostra societat) 

com els que indiquen que els seus progenitors tenien un origen autòcton mostren uns 

percentatges d’associacionisme significativament més elevats que es podrien explicar 

pel major grau d’integració social. 

 

Finalment, les darreres dues variables relacionades amb la dimensió del municipi en el 

que es resideix142 i el temps que es porta residint en aquest municipi no mostren una 

clara relació amb el grau d’associacionisme individual. En el cas de la variable de 

tamany de municipi, s’aprecia com les poblacions mitjanes, és a dir, aquelles que 

tenen entre 50.000 i 100.000 habitants són aquelles en les que el nivell 

d’associacionisme dels seus ciutadans és significativament més baix que a la resta de 

municipis. Aquest nivell més baix d’associacionisme detectat en els municipis amb 

aquesta població es podria explicar per les seves pròpies característiques ja que ens 

trobem davant de nuclis de poblacions que són suficientment grans per evitar la 

pressió social que es pot donar en nuclis més reduïts però, al mateix temps, són 

massa petits per oferir una gran diversitat associativa, més típica de les grans 

                                                 
141.- De fet, pràcticament un de cada dos dels ciutadans que assisteixen de forma regular a serveis 

religiosos afirma ser membre d’alguna associació. De forma més precisa, a la taula a3.6 de l’annex podem 

veure com més del 60% dels que assisteixen diverses vegades a la setmana són els que presenten el grau 

d’associacionisme més elevat. 
142.- Dimensió que ha estat mesurada en funció del nombre d’habitants.  
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aglomeracions urbanes i que podria actuar com element d’atracció dels seus ciutadans 

cap al mon associatiu.  

 

Per la seva banda, el temps de residència al municipi ens mostra que són el grup de 

ciutadans que porten menys temps residint al municipi els que tenen una taxa superior 

d’associacionisme, tot i que aquestes diferències no són estadísticament significatives. 

  

Tot i que com s’ha anat relatant a les anàlisis, les dades mostren una capacitat 

d’incidència desigual en el nivell d’associacionisme general dels ciutadans. Seguint 

aquest esquema i com ja s’ha fet en la resta de factors explicatius, es passa a estudiar 

aquesta relació baixant el nivell de la nostra anàlisi i, per tant, estudiant aquesta relació 

en funció de la tipologia de l’associació a la que es pertany.  

 

El gràfics següents reflecteixen aquestes anàlisis143: 

 
Gràfic 3.7.- Percentatge d’associacionisme polític entre les categories de resposta de 

les variables d’integració/mobilització. 
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143.- Els percentatges concrets així com totes les diferències de mitjanes detectades es poden consultar a la 

taula a3.7 de l’annex.  

Freqüència assistència 
religiosa 

Lloc 
naixement 

Lloc naixement 
pares 

Tamany municipi 
de residència 

Anys de residència al 
municipi 
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Gràfic 3.8.- Percentatge d’associacionisme no polític entre les categories de resposta 

de les variables d’integració/mobilització. 
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Com s’aprecia als gràfics la incidència de les variables explicatives no pot ser 

qualificada d’homogènia, reflectint altra vegada la necessitat de considerar la 

multidimensionalitat del fenomen de l’associacionisme pel que respecta als seus 

factors explicatius. Respecte l’associacionisme de tipus polític s’aprecia un major 

percentatge entre els que assisteixen regularment a serveis religiosos mentre en canvi 

les diferències es dilueixen en les variables que ens informen sobre el lloc de 

naixement dels entrevistats i dels progenitors. Pel que respecta a la variable de la 

dimensió del municipi es torna a reflectir el menor nivell d’associacionisme entre els 

entrevistats que resideixen en nuclis urbans que tenen entre 50.000 i 100.000 

habitants mentre que la relació entre la variable de temps de residència al municipi i 

l’associacionisme polític sembla ser inversa, detectant-se majors percentatges 

d’associacionisme en els grups amb menors temps de residència, dada que podria 

estar reflectint cert fenomen de cansament, frustració o desil·lusió o, simplement, una 

major tendència a evitar el conflicte que, de forma inherent suposa la participació a 

l’àmbit polític, a mesura que es porta més temps de residència al mateix municipi144. 

Aquestes idees, les quals s’escapen de la finalitat d’aquesta recerca, obren una porta 

a noves recerques, possiblement de caràcter qualitatiu, que ens ajudessin a entendre 

la relació entre aquestes variables. Tanmateix, cal advertir que cap de les diferències 

                                                 
144.- Les dades concretes per les categories originals d’aquestes variables es poden consultar a la taula 

a3.8 de l’annex.  

Freqüència assistència 
religiosa 

Lloc 
naixement 

Lloc naixement 
pares 

Tamany municipi 
de residència 

Anys de residència al 
municipi 
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percentuals detectades en el cas de l’associacionisme polític presenta significació 

estadística. 

 

Per altra banda, les dades sobre l’associacionisme no polític semblen estar mostrant, a 

grans trets, una realitat oposada a la descripció abans realitzada145. Únicament les 

variables que fan referència al lloc de naixement mostren percentatges 

significativament diferents, deixant veure nivells superiors d’associacionisme en 

aquells individus d’origen autòcton i amb pares també autòctons. Mentre el 22% dels 

que han nascut a fora de Catalunya són membres d’alguna associació no política, el 

nivell d’associacionisme augmenta fins al 30% entre els ciutadans que han nascut a la 

mateixa societat en la qual resideixen, dades similars en la variable de l’origen dels 

progenitors. Pel que respecta al temps de residència al municipi, tot i que les 

diferències detectades segueixen sense ser significatives, es trenca la relació inversa 

detectada en el cas de l’associacionisme polític, reflectint probablement que les idees i 

explicacions abans esmentades poden estar més relacionades amb el grau de 

conflicte que porta associada la participació en l’esfera polític més que un rebuig 

general cap al mon associatiu. 

 

                                                 
145.- Exceptuant les variables de freqüència d’assistència a serveis religiosos i el tamany de municipi que, 

amb diferents percentatges, mostren unes relacions similars a les comentades en el cas de 

l’associacionisme polític. 
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3.3.4 Un model global 
Una vegada realitzada una visió general a les dades bivariants i desprès d’haver 

observat la lògica de les relacions que s’estableixen entre totes les nostres variables 

explicatives i el fenomen de l’associacionisme passem a concretar mitjançant anàlisis 

multivariants. Cal advertir que les anàlisis que es realitzen en aquest apartat del capítol 

són anàlisis logístiques ja que és el tipus d’anàlisis apropiat per les característiques de 

les variables dependents que anem a estudiar (les que fan referència al fenomen de 

l’associacionisme tant del tipus general com en funció de la tipologia de les 

associacions) degut a que ens trobem davant variables dummies146.  

 

Aquesta primera anàlisi de regressió es mostra, canviant una mica la lògica general 

dels estudis en Ciències socials en general i per extensió en l’àmbit de la Ciència 

Política, en un gràfic seguint majoritàriament les pautes marcades per Kastellec i Leoni 

(2007). Assenyalar que totes les variables independents presenten un rang entre 0 i 1 i 

que, per tant, els coeficients poden ser comparats directament147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146.- Com ens indica Pérez (2005: 509, 513): “Un model de regressió amb variable dependent binomial 

(model logístic o model de regressió logística) serà un model que permet estudiar si aquesta variable 

discreta depèn o no, d’altra o altres variables (2005: 509) ... La regressió logística resulta útil per als casos 

en els que es desitja predir la presència o absència d’una característica o resultat segons els valors d’un 

conjunt de variables predictores. És similar a un model de regressió lineal però està adaptat per a models 

en els quals la variable dependent és dicotòmica (2005: 513)”. Traducció pròpia.  
147.- Pràctica que s’ha realitzat en totes les anàlisis de regressions d’aquesta recerca amb la finalitat de 

facilitar la comparació dels coeficients.  
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Gràfic 3.9.- Anàlisi de regressió logística multivariable per l’associacionisme general148. 
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Nota: Dades del model; N=1109, R2 Nagelkerke=0,196. Les línies horitzontals expressen els coeficients 

de cadascuna de les variables incloses en el model de regressió logística. Nivells de significació; línia 

negra a 0,01, línia amb ratlles negres a 0,05 i línia de color gris a 0,1. La taula d’aquesta regressió es pot 

consultar a la taula a3.9 de l’annex.  

 

Com es pot apreciar al gràfic, l’anàlisi multivariant reflecteix la capacitat explicativa del 

factor de recursos socioeconòmics i posició social així com el de socialització mentre 

les variables que integren el factor d’integració/mobilització presenten, en general, una 

capacitat d’incidència més feble en la probabilitat individual de pertànyer a alguna 

associació voluntària. Per una banda, del factor de recursos i posició social, el fet de 

tenir nivell d’estudis secundaris i superiors augmenta la probabilitat de ser membre 

d’alguna associació en comparació amb els que tenen estudis primaris, probabilitat 

més elevada que es confirma també en el cas dels homes i, de forma creixent, a 

mesura que augmenta el nivell d’ingressos en comparació en els que tenen disposen 

de menys recursos econòmics, confirmant la relació lineal positiva entre el nivell 

d’ingressos i el fenomen de l’associacionisme general. Per altra part i respecte la 

variable d’edat, cal esmentar que els ciutadans ubicats en el grup d’edat més jove (és 

                                                 
148.- A les variables codificades en diferents categories, les categories de resposta que actuen de referència 

són: variable de nivell d’estudis = primaris; Edat = 31-45 anys; Ingressos = menys de 600€; Freqüència 

d’assistència serveis religiosos = esporàdica; Lloc de naixement dels pares = els 2 fora de Catalunya; 

Tamany de població = entre 10.000 i 50.000 i temps de residència = 5-10 anys. 
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a dir, els que tenen entre 18 i 30 anys) presenten menys probabilitats de formar part 

d’alguna associació. 

 

De les variables que conformen el factor de socialització, totes dues variables 

presenten uns coeficients positius, mostrant, per tant, un augment de les probabilitats 

de pertànyer a alguna associació del teixit organitzatiu a mesura que la freqüència en 

que es parlava de política a casa s’intensifiqui i en el cas de que algun o els dos 

progenitors estiguessin implicats també en alguna associació.  

 

Centrant-nos en les variables que conformen el factor d’integració social/mobilització,  

únicament la qüestió religiosa i el tamany de la població en la que es resideix semblen 

tenir alguna incidència en el fenomen de l’associacionisme general. Així, respecte a la 

qüestió religiosa s’aprecia que aquells ciutadans que assisteixen de forma regular a 

serveis religiosos tenen major probabilitat de ser membres d’alguna associació mentre 

en el cas del tamany del municipi, les dades reflecteixen que els residents en els nuclis 

de poblacions més petits (menys de 10.000 habitants) i en nuclis que tenen entre 

50.000 i 100.000 habitants presenten unes probabilitats inferiors de pertànyer a alguna 

associació en comparació amb els que viuen en poblacions que tenen entre 10.000 i 

50.000 habitants que són els que mostren el nivell d’associacionisme general més 

elevat. 

 

Finalment, si centrem la nostra atenció en els coeficients concrets de les variables que 

presenten un impacte significatiu, cal esmentar que d’entre totes elles, aquells 

ciutadans que van rebre una socialització política intensa (en el sentit de que les 

discussions polítiques a casa es produïen sovint), els que disposen de més recursos 

econòmics (és a dir, de més de 2.400€ d’ingressos mensuals a la seva llar) i els 

universitaris són els factors que més fan augmentar la probabilitat individual de formar 

part d’alguna associació. 

 

Però, confirmaran les anàlisis multivariants realitzats segons la tipologia associativa les 

relacions apreciades en la regressió logística en la que l’associacionisme general ha 

estat la variable dependent? O, de forma contrària, es confirmaran les anàlisis abans 

realitzades que es mostrava a nivell bivariant l’establiment de relacions divergents 

entre les variables en funció de la tipologia de l’organització a la que es pertany? A 

continuació es mostren les anàlisis de regressions logístiques que s’han realitzat, en 

primer lloc, per l’associacionisme polític i es comparen posteriorment amb les anàlisis 

de les no polítiques.  
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Aquestes anàlisis s’han realitzat seguint les pautes dels factors explicatius, és a dir, 

s’ha realitzat una anàlisi de regressió per cadascun dels tres grans conjunt de 

variables en que s’està treballant i també una anàlisi conjunta que ens acaba de 

perfilar la capacitat explicativa del conjunt de les variables independents i les relacions 

que estableixen amb la dependent.  

 
Taula 3.9.- Anàlisi de regressió logística multivariable per l’associacionisme polític149.  

  Recursos Socialització Integració/ 
Mobilització Global 

Constant -2,790*** -2,182 -1,583*** -2,958*** 
Sense estudis 0,236 --- --- 0,438 

Secundaris 0.632*** --- --- 0,517** 
Nivell 

estudis 
Superiors 1,174*** --- --- 0,960*** 

De 18 a 30 anys -0,913*** --- --- -0,990*** 

De 46 a 60 anys -0,143 --- --- -0,022 Edat 

61 i més anys 0,024 --- --- 0,058 

Gènere (Home) 0,137 --- --- 0,130 
Estat civil Amb parella 0,175 --- --- 0,122 
Situació 
laboral Amb treball 0,372* --- --- 0,349 

Entre 600 i 1200€ 0,629 --- --- 0,658 
Entre 1200 i 2400€ 0,627 --- --- 0,696 
Més de 2400€ 1,232** --- --- 1,221** 

Nivell 
d’ingressos 

No sap/ No contesta -0,030 --- --- 0,092 
Freqüència de discussió política a 
casa --- 0,948*** --- 0,710*** 

Pares membres d’algun assoc --- 0,369* --- 0,294 

Mai --- --- 0,286 0,207 Freqüència 
assistència 
religiosa Regularment --- --- 0,400 0,528** 

Lloc naixement a Catalunya --- --- -0,128 -0,069 

1 a Catalunya --- --- 0,081 0,040 Lloc 
naixement 

pares Els 2 a Catalunya --- --- 0,263 0,043 

Menys de 10.000 --- --- -0,255 -0,311 
De 50.001 a 100.000 --- --- -0,543 -0,533 
De 100.001 a 
400.000 --- --- -0,047 -0,097 

Tamany de 
població 

(habitants) 
Més d’1 milió --- --- -0,182 -0,433 
4 anys o menys --- --- 0,059 0,133 Temps de 

residència 
al municipi 11 anys i més --- --- -0,311 -0,120 

R2 Nalgelkerke (n) 0,122 (1134) 0,037 (1110) 0,016 (1135) 0,144 (1109) 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
 
                                                 
149.- A les variables codificades en diferents categories, les categories de resposta que actuen de referència 

són: variable de nivell d’estudis = primaris; Edat = 31-45 anys; Ingressos = menys de 600€; Freqüència 

d’assistència serveis religiosos = esporàdica; Lloc de naixement dels pares = els 2 fora de Catalunya; 

Tamany de població = entre 10.000 i 50.000 i temps de residència = 5-10 anys. 
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Les anàlisis multivariants realitzades sobre l’associacionisme polític mostren, si ens 

fixem en les anàlisis realitzades per cadascun dels factors, que el factor de recursos 

socioeconòmics i de posició social és el que presenta una major capacitat explicativa 

mentre que el factor d’integració/mobilització en destaca per la seva debilitat (l’R2 de 

Nagelkerke és de 0,122 i de 0,016 respectivament).  

 

El model multivariant global mostra que bàsicament són cinc les variables que 

incideixen en l’associacionisme dels individus en organitzacions de tipus polític. 

Aquestes variables són: el nivell d’estudis, la edat, el nivell de recursos econòmics, la 

intensitat del procés de socialització política (és a dir, la freqüència en que es discutia 

de política a casa durant la infància de les persones entrevistades) i la freqüència 

d’assistència a serveis religiosos. 

 

Respecte la variable edat, els models mostren com els menors de 30 anys destaquen 

per la seva baixa probabilitat a formar a part d’alguna associació política en 

comparació amb els ciutadans adults entre 30 i 45 anys que són els que presenten el 

nivell d’associacionisme polític més elevat. 

  

Per altra banda, cal destacar la gran capacitat que tenen els recursos econòmics 

alhora de condicionar la probabilitat dels individus de formar part d’alguna organització 

d’orientació política. Comparats amb els que ciutadans que disposen de menys 

recursos econòmics, la probabilitat de ser membre d’alguna associació política 

augmenta de forma substancial entre aquells ciutadans que gaudeixen de la millor 

situació d’ingressos (en el nostre cas, en aquells ciutadans que disposen d’un nivell 

d’ingressos mensuals a la seva llar superior a 2.400€). 

 

També els ciutadans que han assolit nivells educatius de secundària i superiors 

presenten unes majors probabilitats que la resta de ciutadans de forma part d’alguna 

organització d’aquest tipus, relació positiva que també a mesura que augmenta la 

intensitat del contacte dels entrevistats amb l’àmbit polític mitjançant la exposició a 

temes polítics durant la seva infantessa a la seva llar, reflectint la capacitat d’incidència 

i la importància que el procés de socialització té en el posterior comportament polític i 

comunitari dels individus. Finalment, el grau d’assistència a serveis religiosos també 

sembla presentar una relació positiva en la probabilitat de ser membre d’alguna 

associació polític, detectant-se una major probabilitat de pertànyer a alguna associació 

política en aquells ciutadans que assisteixen de forma regular als serveis religiosos, 
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confirmant la incidència de les qüestió religiosa assenyalada per Putnam (2000 (2002: 

81-82). 

Seguint el mateix esquema, tot seguit es poden consultar les dades sobre les anàlisis 

multivariants respecte l’associacionisme no polític. 

 

Taula 3.10.- Anàlisi de regressió logística multivariable per l’associacionisme no polític. 

  Recursos Socialització 
Integració/ 

Mobilització 
Global 

Constant -1,707*** -1,286*** -1,559*** -2,232*** 

Sense estudis -0,893** --- --- -0,628 

Secundaris 0,306* --- --- 0,181 
Nivell 

estudis 
Superiors 0,687*** --- --- 0,446** 

De 18 a 30 anys 0,199 --- --- 0,114 

De 46 a 60 anys 0,096 --- --- 0,007 Edat 

61 i més anys 0,480** --- --- 0,266 

Gènere (Home) 0,383*** --- --- 0,463*** 

Estat civil Amb parella 0,024 --- --- 0,028 

Situació 

laboral 
Amb treball -0,101 --- --- -0,159 

Entre 600 i 1200€ 0,239 --- --- 0,225 

Entre 1200 i 2400€ 0,415 --- --- 0,343 

Més de 2400€ 0,192 --- --- 0,099 

Nivell 

d’ingressos 

No sap/ No contesta 0,122 --- --- 0,124 

Freqüència de discussió política a 

casa 
--- 0,690*** --- 0,637*** 

Pares membres d’algun assoc --- 0,359** --- 0,207 

Mai --- --- 0,152 0,075 Freqüència 

assistència 

religiosa Regularment --- --- 0,380* 0,358* 

Lloc naixement a Catalunya --- --- 0,115 -0,001 

1 a Catalunya --- --- 0,147 0,036 Lloc 

naixement 

pares Els 2 a Catalunya --- --- 0,517*** 0,363* 

Menys de 10.000 --- --- -0,466** -0,380* 

De 50.001 a 100.000 --- --- -0,615** -0,709** 

De 100.001 a 

400.000 
--- --- -0,012 0,005 

Tamany de 

població 

(habitants) 

Més d’1 milió --- --- -0,030 -0,107 

4 anys o menys --- --- 0,447 0,325 Temps de 

residència 

al municipi 
11 anys i més --- --- 0,279 0,369 

R2 Nalgelkerke (n) 0,045 (1134) 0,029 (1110) 0,039 (1135) 0,086 (1109) 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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La fotografia d’aquest darrer anàlisi sobre el fenomen de l’associacionisme no polític 

reprodueix unes relacions diferents a les detectades en el cas anterior, reflectint les 

diferents característiques i naturalesa d’aquestes dues formes d’associacionisme. Com 

a resum dels models segons els factors explicatius i fixant-nos en la R2 de Nagelkerke 

s’aprecia que el factor de recursos socioeconòmics i de posició social torna a ser el 

que mostra una major capacitat explicativa mentre la capacitat del factor de 

socialització és el que, a priori, presenta una capacitat explicativa més reduïda. 

Tanmateix, aquest indicador és de 0,086 en el model global de l’associacionisme no 

polític, reflectint una capacitat explicativa d’aquests factors sensiblement inferior en 

comparació amb el model global en el que l’associacionisme polític actuava com a 

variable dependent (recordem que en aquest cas, el valor de l’R2 de Nagelkerke és de 

0,144). 

 

Per una banda i de forma similar a l’associacionisme polític, comentar que la intensitat 

de la socialització política incideix de forma positiva en les probabilitats de pertànyer 

alguna associació no política mentre que el nivell d’estudis també presenta alguna 

incidència mitjançant una major probabilitat associativa únicament en aquells individus 

que han assolit el nivell d’estudis superior. 

 

Per altra banda i ja mostrant una sèrie de relacions diferents a les detectades en els 

models sobre l’associacionisme polític, cal destacar els següents punts bàsics: 

 

-a) La desaparició de la relació entre el nivell d’ingressos i l’associacionisme 

individual en aquest tipus concret d’associacions no polítiques mentre que també 

es difumina la relació negativa que s’havia apreciat, a l’anàlisi bivariat, entre els 

grups de joves i l’associacionisme polític. 

 

-b) La irrupció de les diferències de gènere. Com s’havia comentat a l’apartat de 

l’anàlisi bivariant els homes presentaven uns nivells d’associacionisme no polític 

superior al de les dones i com s’observa a la taula, aquestes diferències s’han 

mantingut en l’anàlisi multivariant, tot i la introducció d’altres variables 

explicatives, reflectint que les dones tenen menors probabilitats de formar part 

d’alguna associació no política. 

 

-c) Tot i que el nivell de significació ens convida a prendre aquesta dada de 

forma provisional, les anàlisis bivariant ja dibuixaven certa incidència de les 
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variables d’integració social com a condicionants de l’associacionisme no polític. 

Al model d’anàlisi multivariant s’esvaeix l’efecte del lloc de naixement de 

l’entrevistat alhora de condicionar aquest tipus d’associacionisme concret, tot i 

que s’aprecia una major probabilitat de ser membre d’alguna entitat entre aquells 

ciutadans que tenen progenitors autòctons i que, per tant, en principi podrien 

tenir un major grau d’integració a la societat catalana. 

 

-d) Relacionat amb l’anàlisi territorial de la xarxa associativa realitzat en el capítol 

anterior, les anàlisis de l’associacionisme individual en funció del tamany del 

municipi ens mostren la existència d’una menor i significativa probabilitat de ser 

membres d’associacions no polítiques en aquells nuclis de població més reduïts, 

diferència per tamany de municipi que no es detecta en l’anàlisi dels elements 

explicatius de l’associacionisme polític. Sens dubte i a l’espera de poder disposar 

de dades que puguin cobrir la majoria del territori català amb mostres 

representatives a més baix nivell territorial, aquestes anàlisis semblen mostrar la 

existència de patrons diferents segons el tipus d’associacionisme marcant el 

camí de futures recerques que indaguin en la relació concreta entre el nostre 

fenomen d’estudi i el tamany del lloc de residència. 

 

En resum, les anàlisis multivariables ens mostren que el fenomen de l’associacionisme 

polític ha de ser estudiat en funció de la tipologia associativa ja que, en general, el 

nivell de recursos individuals que requereix la implicació associativa pot diferir en 

funció de la orientació de l’associació i, per tant, els factors explicatius que incideixen 

en la probabilitat de participar varien en cada tipus d’organització. 
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3.4 Síntesi 

 
En aquest capítol s’ha estudiat, per una banda, els factors que condicionen la xarxa 

associativa amb la finalitat d’entendre les diferències detectades entre el cas català i 

l’espanyol en el capítol anterior mitjançant l’estudi dels factors contextuals com han 

estat el context històric i, posteriorment, la Estructura d’Oportunitats Polítiques. Per 

altra banda, també s’ha estudiat els elements explicatius del fenomen de 

l’associacionisme individual utilitzant per fer aquest anàlisi diferents variables lligades 

al conjunt de recursos socioeconòmics i de posició social que tenen els individus, 

l’anàlisi de dades referents al seu procés de socialització en el context familiar i, 

finalment, s’ha introduït un darrer grup de variables que poden incidir en la tendència a 

associar-se degut al nivell d’integració o la exposició dels individus als diferents 

processos de mobilització que amb aquesta finalitat es puguin portar a terme. Aquesta 

anàlisi s’ha realitzat en funció de la tipologia associativa per tractar d’esbrinar si els 

factors explicatius eren idèntics i independents del tipus d’organització o si, en cas 

contrari, és necessari tenir present el tipus d’associació que s’està estudiant degut a 

que els factors explicatius varien. 

 

Així, centrant-nos en l’anàlisi de les característiques de la xarxa associativa estudiades 

en aquest capítol, els dos grans factors contextuals estudiats en aquest capítol ens 

ajuden a entendre les diferències entre la densitat i el dinamisme de la xarxa 

associativa que es donen entre el cas català i l’espanyol. Per una banda, el context 

històric ens mostra la importància de la història dels territoris per entendre diversos 

elements de la seva configuració i en el nostre cas concret de la major densitat de la 

xarxa associativa a Catalunya. Com s’ha anat seguint segons la narració de diversos 

estudiosos experts en el camp històric, el precoç canvi o revolució demogràfica que es 

produí a Catalunya juntament amb la transformació en els seus sectors productius va 

acabar desencadenant un procés pioner de revolució industrial a Catalunya en 

comparació al cas Espanyol, procés de revolució industrial que significa passar a 

treballar en grans fàbriques, un creixent procés d’urbanització que s’acaba 

cristal·litzant en la lluita dels treballadors per reivindicar unes condicions de treball 

dignes, lluita i reivindicacions que són canalitzades per les primeres associacions 

destinades a la reivindicació col·lectiva d’uns interessos concrets. De forma 

pràcticament paral·lela en el temps, el procés de Renaixença de la cultura catalana 

també incideix en aquesta primerenca etapa de configuració del teixit associatiu 

mitjançant la creació d’organitzacions de caràcter cultural. La coincidència d’aquests 
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dos processos en el temps i en el cas català, ajudà a establir una xarxa associativa 

des d’abans que en el cas espanyol i, seguint l’esquema de Putnam, ens explica la 

major densitat existent en el teixit associatiu català. En aquest sentit, la tesi de la 

dependència temporal ens mostra que els elements històrics i culturals dels pobles 

marquen una inèrcia que pot acabar configurant el desenvolupament futur de les 

societats. 

 

La estructura d’oportunitats polítiques ha estat el segon factor contextual que s’ha 

estudiat mirant concretament els marcs legals propis del fenomen associatiu als dos 

casos i la extensió de procediments i mecanismes per la participació de la ciutadania 

en els afers polítics. En el que respecta a l’apartat legislatiu, la norma catalana sembla 

despendre unes trets menys exigents i estar dotada d’un caràcter més facilitador en 

comparació amb la norma estatal, mentre que la major extensió dels procediments de 

participació també poden estar incidint positivament en el dinamisme del teixit 

associatiu català. En aquest sentit, les dades del capítol anterior que mostraven un 

nivell de dinamisme sensiblement més elevat en el cas espanyol sembla anar lligat, 

com a mínim parcialment, amb la progressiva extensió dels mecanismes de 

participació mitjançant els quals els ciutadans i les mateixes associacions estan 

aconseguint conquerir de forma progressiva noves capacitats d’incidència en l’esfera 

política (capacitats que poden ser desenvolupades de forma més eficient mitjançant la 

col·laboració associativa amb altres ciutadans) i l’actualització legislativa com a 

conseqüència de la nova Llei espanyola sobre associacions. 

 

En aquest sentit, la confluència dels factors contextuals dibuixen un procés de 

convergència en el teixit associatiu de totes dues societats, procés de convergència 

que, per altra banda, ja havia estat detectat per altres autors: 

 

“A desgrat de caire en una certa simplificació, podem sostenir com a hipòtesi que, 

com a conseqüència de la modernització d’Espanya en el seu conjunt... s’ha iniciat 

en diversos terrenys una notable convergència estructural, política i cultural entre 

Catalunya i la resta d’Espanya. Un dels aspectes que més està incidint en la realitat 

socioeconòmica i cultural de la Catalunya actual i que més contrasta amb la 

situació anterior és la formació consolidada i definitiva d’un mercat estatal únic i 

d’un procés concomitant de convergència paulatina i desigual de les estructures 

socials i econòmiques del conjunt d’Espanya”. Giner, Flaquer, Busquet i Bultà 

(1996: 45-46). 
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Per la seva banda, l’anàlisi de l’associacionisme individual i del diferent nivell de 

participació ciutadana en funció de la tipologia de les associacions està indicant-nos la 

existència de diferències en el nivell d’exigència requerit, en el sentit dels recursos 

individuals dels que disposen els ciutadans. En aquest sentit, els models deixen 

apreciar la necessitat d’un major nivell de recursos individuals per la participació en 

associacions orientades a l’esfera política. En aquest cas, la gran importància del grau 

d’instrucció, el nivell d’ingressos i la constatació de la típica relació convexa de la edat 

amb la implicació en aquest tipus d’associacions, en la que es reflecteix una major 

participació de les persones de mitjana edat en detriment dels més joves i els més 

grans, ens reflecteix un nivell d’exigència en termes de recursos superiors a 

l’associacionisme no polític, en el qual es dilueix la importància del factor econòmic i 

canvia la pauta en quant a la variable d’edat. 

 

Aquesta diferent capacitat explicativa dels factors estudiats en funció de la tipologia 

associativa ens confirma la idea de la multidimensionalitat del fenomen de 

l’associacionisme, al temps que ens mostra la heterogeneïtat de recursos que 

demanden els diferents tipus d’associacions i, per tant, la necessitat de tenir present 

l’orientació de l’organització alhora d’estudiar els factors que faciliten la implicació dels 

ciutadans en aquestes. En aquest sentit, l’anàlisi de la representativitat social dels 

participants ens permeten constatar la persistència de les desigualtats socials i la seva 

reproducció en l’àmbit associatiu, tot i que també s’ha apreciat com el problema de la 

manca de representativitat es fa molt més evident en les associacions polítiques, 

detectant-se especialment en el nivell d’estudis, d’ingressos i la edat. Especial menció 

requereix la desigualtat en funció del gènere, ja que aquesta s’aprecia tant en les 

associacions polítiques com en les no polítiques, apreciant-se una implicació més gran 

en el col·lectiu masculí.  

 

També cal destacar, en aquest cas per totes dues tipologies associatives estudiades, 

la incidència positiva que presenta la socialització política a casa sobre la probabilitat 

dels individus de pertànyer a alguna associació. Relació que, a priori, no esperàvem 

constatar en el cas de l’associacionisme no polític. Tanmateix pensem que, una 

vegada més, sembla que aquesta dada reflecteix la relació que existeix entre 

qualsevol entitat de la xarxa associativa, que, per tant, actua a l’esfera publica, i l’àmbit 

polític, tot i que aquest no estigui entre els àmbits d’actuació preferents de les 

associacions. 
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Capítol 4.- Conseqüències de l’associacionisme. 
 
En aquesta tercera i darrera part de la tesi doctoral, la recerca s’ha focalitzat en l’estudi 

de les conseqüències de la participació en associacions. Una vegada s’ha realitzat en 

els capítols anteriors tant la descripció sobre el desenvolupament de la xarxa 

associativa com del grau d’associacionisme individual i, posteriorment, s’ha passat a 

treballar sobre els factors explicatius que, a nivell contextual, ens serveixen per 

explicar el grau de vertebració del teixit associatiu i, a nivell individual, ens aporten 

informació sobre els factors que incideixen en l’associacionisme dels ciutadans, en 

aquest capítol, de forma específica, ens hem centrat en els efectes que la participació 

en les diferents entitats del teixit associatiu té sobre els seus membres. Com tot seguit 

s’explica amb més deteniment, aquest capítol es centra, en primer lloc, en les 

conseqüències o efectes que la participació en associacions voluntàries provoca en 

determinades actituds polítiques dels ciutadans i ciutadanes, així com en la visió que 

tenen els ciutadans dels valors que configuren el concepte de bona ciutadania. 

Posteriorment, s’estudia la incidència de la implicació ciutadana en les entitats 

voluntàries, per actuar com elements incentivadors o facilitadors, afavorint la creació 

d’una ciutadania activa mitjançant l’estudi de la seva incidència en la participació 

política. 

 

4.1 Marc teòric i hipòtesis. 

 
Com s’ha esmentat al principi d’aquesta recerca des dels estudis pioners de De 

Tocqueville, la literatura acadèmica ha reconegut de forma bastant majoritària els 

positius efectes que la xarxa associativa produeix en el conjunt del sistema i les 

institucions democràtiques així com les implicacions també positives que aquesta 

participació produeix en els ciutadans que es troben implicats i relacionats amb aquest 

conjunt d’associacions voluntàries. 

 

Centrant la nostra atenció en el treball de Warren (2001), tot seguit passem a 

desenvolupar els diferents tipus d’efectes o externalitats que segons aquest autor la 

xarxa associativa pot presentar sobre diferents objectes o àmbits del sistema polític, 

assenyalant-ne tres: 

 

- a) Externalitats sobre els individus ja que la xarxa associativa pot contribuir a 

consolidar i/o formar les capacitats i recursos democràtics dels ciutadans 
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(developmental effects). Aquestes externalitats són les que produeixen que les 

associacions siguin considerades com “escoles de democràcia” ja que faciliten el 

creixement de l’autonomia personals dels individus (Warren 2001:63). És a dir, 

aquestes externalitats tenen unes efectes transformadors sobre les actituds i 

comportaments dels ciutadans implicats en les associacions. 

 

 

Quins elements concrets dels individus són afectats per la participació en 

associacions? Al seu llibre, Warren (2001) enumera els diferents efectes interns que 

poden produir les associacions sobre els membres, complementant i dotant de 

continguts més concrets la visió global però excessivament general mostrada per De 

Tocqueville. Així, Warren (2001: 70-77) engloba en cinc grans apartats aquestes 

externalitats internes, defensant que la participació dels ciutadans en les associacions 

té una capacitat potencial d’incidència sobre la percepció d’eficàcia, el nivell 

d’informació, en el nivell i adquisició de recursos polítics i crítics per part dels membres 

així com en l’establiment de virtuts cíviques150. 

 

- b) Externalitats que poden afectar a la opinió pública degut a la seva capacitat per 

introduir i afectar l’agenda i la deliberació política (public sphere). Com ens indica 

Warren (2001: 77), les associacions tenen un rol important en la configuració de la 

esfera pública actuant com element diferenciat de l’estat i de les forces del mercat: 

 

“ El democràtic impacte de l’esfera pública radica en la seva aportació de recursos 

per la creació d’opinions i l’establiment d’una agenda independent de l’estat, així 

com  també independent de les estructures dels mercats econòmics ... l’esfera 

pública hauria de ser capaç de transportar la informació i aportar criteris de judici  

més autèntics que els facilitats per l’estat, o aquells que reflecteixen la simple 

agregació d’interessos i preferències del mercat ... l’esfera pública és, en aquest 

sentit, l’espai de representació de la noció democràtica de que la col·lectivitat 

social hauria de ser capaç de guiar els estats així com de posar límits als mercats 

amb les seves opinions correctament construïdes (és a dir, políticament 

autònomes)”. Warren (2001: 77). Traducció pròpia. 

 

                                                 
150.- Aquests efectes interns de la participació en associacions voluntàries per als seus membres seran 

tractades més detingudament tot seguit mitjançant la explicació dels mecanismes causals (apartat 4.1.1). 
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De forma més concreta, Warren (2001: 78-82) justifica les externalitats atribuïdes a la 

xarxa associativa sobre l’esfera pública degut a la seva capacitat per facilitar i 

fomentar la comunicació i deliberació pública151 de determinades temàtiques i tenir 

capacitat per situar-les en l’agenda política152, serveixen per expressar la diferència en 

el sentit en que ajuden a portar a l’esfera pública les veus d’aquells segments socials 

menys afavorits, minoritaris o marginals i per crear una visió de comunitat.  

 

- c) Externalitats sobre l’àmbit institucional mitjançant la seva capacitat d’incidència 

política (institutional sphere). Aquest darrer conjunt d’externalitats expressades per 

Warren (2001: 82-93) es centren en la incidència de les associacions sobre les 

institucions democràtiques: 

 

“Molt més conegut a la teoria democràtica són els efectes que les associacions 

exerceixen en els institucions de la governança democràtica. Per efectes 

institucionals em refereixo als efectes que les associacions tenen en les institucions 

mitjançant les quals es prenen les decisions col·lectives i les accions col·lectives 

són organitzades ... al mateix temps que la governança es va fent més complexa, les 

associacions poden jugar un rol més important en tasques de desenvolupament, 

administració i coordinació de les polítiques. A més, les associacions ajuden a la 

legitimació de l’estat”. Warren (2001: 82-83). Traducció pròpia. 

 

Dintre dels efectes institucionals, Warren (2001: capítol 4) distingeix cinc tipus de 

funcions que poden ser realitzades per les associacions en el context institucional: 

representació, resistència, subsidiarietat, cooperació i, de legitimació democràtica. 

Aquestes diferents funcions que les associacions poden realitzar a l’esfera institucional 

són tan diverses que varien des de la seva capacitat per representar en els processos 

de deliberació pública aquells col·lectius que tenen, en terminologia de Hirschman 

(1970 o 1977), poca capacitat per fer sentir la seva veu, a la seva capacitat de realitzar 

tasques de cogestió de determinats serveis que haurien d’oferir les institucions a, fins i 

tot, a realitzar una funció de caràcter més reivindicatiu que marca unes relacions de 
                                                 
151.- “Com usualment es reconeix, les associacions juguen un paper clau per comunicar temes de 

preocupació pública a la societat civil, enter la societat civil, els estats i els mercats, així com 

internacionalment” Warren (2001: 78) Traducció pròpia. A més, ens indica que la potencialitat 

comunicativa de les noves tecnologies de la informació (en aquest cas concret d’Internet) pot tenir un 

efecte significatiu en l’increment de l’exercici d’aquesta funció per part de les associacions (Warren 

2001: 78). 
152.- Aspecte també assenyalat Habermas (1996: 359). 
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confrontació amb les institucions. És a dir, les funcions que pot realitzar el conjunt de 

les entitats de la xarxa associativa en la esfera institucional poden ser 

extraordinàriament diferents, es poden moure entre les tasques i actituds de 

complementarietat amb les institucions a les confrontació més o menys radical amb 

aquestes. Una estudi aplicat d’algunes d’aquestes funcions institucionals de les 

associacions per al cas espanyol ens mostra que el potencial de les funcions 

democràtiques que poden desenvolupar les entitats del teixit associatiu és molt ampli, 

tot i que les característiques internes de les associacions així com el grau de 

politització dels seus objectius provoquen diferències entre les associacions i 

variacions respecte als efectes institucionals que poden produir (Font, San Martin i 

Schneider: 2006). 

 

Aquests tres grans conjunt d’efectes presenten unes característiques diferenciades. 

Així mentre els efectes de desenvolupament es refereixen als efectes interns de la 

participació en les associacions voluntàries ja que aquests tenen un impacte sobre els 

ciutadans que en són membres de les associacions i no sobre el conjunt de la 

ciutadania d’aquella societat, les externalitats que fan referència a la seva incidència 

en la esfera pública i institucional són efectes externs que pot tenir la xarxa associativa 

sobre el sistema polític i, en general, sobre la societat en la que es troba immersa.  

 

Fixant la nostra atenció en els efectes interns i segons Warren (2001), la participació 

en les entitats del teixit associatiu d’una societat té la capacitat per condicionar algunes 

actituds i orientacions polítiques dels ciutadans. Així, la percepció d’eficàcia política, és 

a dir, el sentiment individual que la seva participació pot tenir un efecte sobre els 

resultats finals es pot veure reforçada per la implicació en associacions. En paraules 

de Warren (2001: 71), la eficàcia política ens reflecteix l’autoconfiança individual, la 

qual és necessària per actuar, i és el sentiment que pot dirigir el comportament 

individual cap a la participació degut a la confiança en la pròpia capacitat d’incidència 

individual. Aquest autor també assenyala que la participació en les associacions 

voluntàries incideix en el nivell d’informació individual dels ciutadans implicats en el 

sentit que les associacions actuen, de forma simultània, com a recol·lectors i com 

canal de transmissió d’informació cap als seus membres. Finalment, la implicació en 

les associacions requereix de la realització de diferents tasques internes que serveixen 

per posar en pràctica diferents habilitats i recursos socials que es reforcen per la seva 

pràctica associativa mentre que la continua interacció amb altres ciutadans i el treball 

comunitari en l’esfera pública incideixen en l’hàbit cooperatiu i pot reforçar les virtuts 

cíviques dels ciutadans. 
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El focus d’atenció d’aquesta darrera part de la recerca es centra en els efectes interns 

de les associacions en el sentit de que el nostre objecte d’estudi és la capacitat que té 

el teixit associatiu per incidir en els actituds i orientacions polítiques dels ciutadans així 

com en la seva capacitat per fomentar la valoració de determinats valors. Actituds i 

valors que poden acabar afectant els models de ciutadania existents a les societats, si 

aquesta transformació en la ponderació dels valors acaba condicionant, posteriorment, 

els comportaments dels individus. Parafrasejant a Warren (2001) el centre d’atenció de 

la nostra recerca gira al voltant dels “developmental effects”. Posteriorment, també ens 

centrarem en estudiar la seva capacitat per aportar diferents tipus de recursos (com, 

per exemple, informació i habilitats) i/o per actuar com actors mobilitzadors que tinguin 

efectes incentivadors per la creació d’una ciutadania activa, és a dir, s’estudia el rol de 

les associacions i la seva capacitat per facilitar la participació ciutadana en l’arena 

política.  

 

En aquest punt, apart de la incidència i els canvis en les orientacions i les actituds 

polítiques que es pot produir per la participació dels ciutadans en les associacions 

voluntàries, cal tenir present la capacitat de mobilització que tenen les entitats. 

Entenent la mobilització com el procés pel qual candidats, partits, activistes i grups 

tracten d’incentivar a altra gent a participar en l’esfera política (Rosenstone i Hansen 

1993: 25), aquests autors incideixen en la capacitat dels grups organitzats, com les 

associacions voluntàries, per facilitar o augmentar la propensió dels seus membres a 

participar. A més, Rosenstone i Hansen (1993: 24) consideren que la participació 

canalitzada via les xarxes socials pot presentar uns millors resultats degut als seus 

efectes multiplicadors: 

 

“ Tot i que una carta al Congrés no és probable que tingui cap impacte, mil sí que 

en poden tenir, i tot i que un vot a les eleccions pel governador no es probable que 

marqui una diferències, cent mil vots sí que poden. Les xarxes socials, els grups 

d’amics quotidians, la família, i gent propera, fa que l’acció política sigui efectiva, 

coordinada i possible”. Rosenstone i Hansen (1993: 24). Traducció pròpia 

 

Així l’esquema d’aquesta part de la recerca es centrarà en els impactes que 

l’associacionisme individual provoca sobre els ciutadans implicats, afectant, per una 

banda, les seves actituds i valors polítics i, per altra banda, tenint un efecte positiu 

sobre la seva predisposició a mantenir un rol polític actiu i prendre part en alguna de 

les diferents formes de participació possibles. 
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Figura 4.1.-Esquema de la recerca sobre les conseqüències de l’associacionisme 

individual: 
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4.1.1 Mecanismes causals 
 

Des dels primers estudis sobre l’associacionisme s’ha assenyalat, de forma continua, 

els efectes beneficiosos que la participació en les entitats de la xarxa associativa té 

sobre els ciutadans que hi estan en contacte i que s’impliquen en les seves activitats. 

Autors com Pateman (1970) i Parry (1972) han indicat el fort component educatiu, en 

quan a desenvolupament de les actituds ciutadans de confiança i responsabilitat, que 

s’aprecia en aquells ciutadans que han participat en associacions (Parry, Moyser i Day 

192: 14). Al mateix temps, també els estudis sobre participació política han insistit en 

l’important rol que juga la xarxa associativa per afavorir i incentivar la participació 

política dels ciutadans (Morales 2006: 116). 

 

Quins són els mecanismes mitjançant els quals les associacions poden afectar les 

actituds i orientacions polítiques dels ciutadans i incentivar la seva participació en 

activitats polítiques? Morales (2006) al seu estudi sobre l’associacionisme polític a les 

democràcies occidentals assenyala tres arguments per explicar com el fenomen de  

l’associacionisme incideix en la participació política: els mecanismes d’aprenentatge, 

els mecanismes de generació de xarxes socials i la mobilització intencional. En 

aquesta recerca sobre els efectes interns de les associacions sobre els seus membres 

considerem, de forma similar a aquesta autora, que els efectes de les associacions 

s’expliquen per la generació de capital social que es produeix en el interior de les 

associacions, el recursos i el procés d’aprenentatge que suposa la participació en 
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associacions, la creació i ampliació de les xarxes així com de les motivacions de grup 

i, finalment, pels processos mobilitzadors153.  

 

4.1.1.1 Capital social /confiança  
 

La recerca de Putnam (2003) sobre el capital social a Itàlia ha marcat en els darrers 

temps una línia de recerca en àmbits tan diversos com la sociologia, la economia i la 

ciència política i ha tornat a posar sobre la taula el rol que poden jugar les 

associacions alhora de millorar el rendiment institucional i econòmic d’una societat i, 

en general, d’ajudar a aconseguir un millor nivell de benestar per al conjunt de la seva 

ciutadania. 

 

“Segons ens diu Putnam (1995, 66), la presència d’associacions és un “predictor” 

de resultats positius en moltes àrees, incloent l’educació, la pobresa urbana, l’atur, 

el control del crim i el consum de drogues, i inclús de salut. El capital social 

produeix bon govern en la mesura en que produeix confiança en els altres, incloent 

la confiança en el govern”. Della Porta (2000: 203). Traducció pròpia. 

 

Com afecta la participació en associacions als individus? Seguint la trajectòria teòrica 

marcada per De Tocqueville (1835), Putnam (2000) indica que les associacions 

funcionen com unes estructures socials en les quals es produeix i s’incentiva, a nivell 

individual, els hàbits i comportament cooperatius entre els ciutadans mentre 

socialment, una xarxa densa d’associacions facilita, i alhora reflecteix, la col·laboració 

social eficaç, contribuint també al seu enfortiment (Putnam 2000 (1993): 105). Així, la 

interacció continuada amb altres membres de la societat en la tasca i les activitats de 

les associacions augmenta el grau de sociabilitat dels ciutadans i la seva participació 

en la cerca de bens col·lectius pot acabar afectant positivament el grau de compromís 

cívic general dels ciutadans, transformant la visió i concepció que sobre la societat 

tenen els individus implicats i facilitant la creació de valors cooperatius. A més, 

l’augment en el nivell de sociabilitat ciutadans presenta, com ja assenyalava Milbrath 

(1965: 75), una relació positiva amb l’àmbit de la política: 

 

                                                 
153.- Processos mobilitzadors que, com ja ha indicat Morales (2006) quan esmentava els efectes sobre la 

participació política, únicament incidiran en els efectes sobre el comportament polític però, a priori, no 

semblen tenir efectes sobre les actituds i orientacions. 
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“La sociabilitat es aquí definida com la possessió de recursos socials i una capacitat 

per moure’s fàcilment i amb destresa en les relacions socials. Les personalitats 

sociables presenten una major propensió a participar en política que la gent amb 

personalitats menys sociables; aquesta constatació és especialment accentuada en 

aquelles activitats polítiques que requereixen interacció social”. Milbrath (1965: 

75). Traducció pròpia. 

 

Com resumeix de forma molt encertada Chadwick (2006: 87), com a conseqüència de 

la interacció cara a cara, els individus implicats a les associacions adquireixen 

competències negociadores i tolerants que faciliten la resolució de problemes de forma 

creativa, aprenen el valor de la reciprocitat, que significa donar per segur que les 

contribucions a la comunitat seran compensades en el futur. Quan aquestes 

contribucions són compensades en un moment posterior, s’estén el valor de la 

reciprocitat com a norma de funcionament, degut a les relacions de confiança que 

s’estableixen entre els membres participants. En similars termes, és la següent 

descripció de Newton (1999: 15): 

  

“… la interacció cara a cara en organitzacions voluntàries és essencial per a la 

creació de les normes del capital social … les associacions secundàries i 

voluntàries tenen, tanmateix, importants efectes interns i externs. Internament, els 

ciutadans aprenen les virtuts cíviques de la confiança, la sentit de la moderació, el 

compromís, la reciprocitat i els recursos associats a la discussió i organització 

democràtica”. Newton (1999: 15). Traducció pròpia. 

 

És a dir, la participació en associacions ens remet a la creació d’uns hàbits de 

cooperació, de creació de virtuts cíviques que acaba afectant les orientacions 

polítiques i l’estructura de valors dels individus. Com assenyala Marcuello (2007: 24-

25) aquesta nova forma d’entendre les relacions és una reacció natural i intuïtiva que 

ens remet a les nocions dels vincles socials i a la ineludible condició social dels essers 

humans. Aquestes són les conseqüències actitudinals de la participació ciutadana en 

les associacions on, resumint, la implicació en associacions fa augmentar els hàbits de 

cooperació i la confiança interpersonal, modificant els esquemes generals que 

estructuren la nostra visió de la societat i de l’esfera política. 
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4.1.1.2 Recursos 
 

Aquells ciutadans que mantenen un rol actiu en les associacions, han de realitzar 

diferents tasques com preparar reunions, dirigir-les, parlar en públic per defensar 

determinats arguments i moltes altres activitats en les quals els ciutadans adquireixen 

unes habilitats, coneixements i destreses que els hi són necessaris per la participació 

en aquest àmbit associatiu. Al mateix temps, l’adquisició d’aquest conglomerat de 

recursos també pot ser útil per la participació política degut a que moltes vegades 

aquesta participació a l’esfera política requereix de recursos cognitius elevats per 

poder facilitar-ne la participació. Per tant, com les associacions requereixen la 

realització de diferents activitats per tal d’assegurar la seva gestió proporcionen 

oportunitats diàries de formació als seus membres, les quals acaben transmetent 

capacitats i recursos (als seus membres) que posteriorment poden ser transferits i 

posats en pràctica fora de les associacions i, en particular, a l’àmbit polític (Verba i Nie 

1972, Verba, Nie i Kim, 1978, Verba, Schlozman i Brady 1995, Morales 2006). 

 

Com han indicat Verba, Schlozman i Brady (1995), el seu model de voluntarisme cívic 

intenta explicar la participació política en base als recursos que requereix cadascuna 

de les activitats per ser portada a terme i en les quals, per tant, únicament disposaran 

de la capacitat per participar aquells ciutadans i ciutadanes que disposen dels recursos 

econòmics, de temps i dels recursos cívics suficients per poder afrontar els costos i 

demandes de la participació política (Verba, Schlozman i Brady 1995: 44). Recursos 

cívics que, com assenyalen aquests mateixos autors, es poden estructurar en 

components cognitius i socials: 

 

“ Els recursos cívics, les habilitats comunicatives i organitzatius que permeten als 

ciutadans fer una utilització efectiva del seu temps i diners a la vida política, 

constitueixen una font per la participació política. Els ciutadans que són capaços de 

parlar o escriure correctament o aquells que es senten còmodes organitzant i 

participant activament en reunions tenen una major probabilitat de ser més eficaços 

quan s’involucren en l’arena política. Aquells que posseeixen recursos cívics 

consideren l’activitat política menys intimidadora i costosa i, per tant, tenen més 

propensió a prendre part”. Verba, Schlozman i Brady (1995: 304). Traducció 

pròpia. 

 

Aquests autors indiquen que diferents institucions relacionades en la vida adulta com 

són les associacions, els llocs de treballs i l’església estableixen lligams entre els 
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ciutadans i l’esfera política. Aquestes institucions, i en particular el teixit associatiu que 

és el nostre centre d’atenció, serveixen per facilitar als ciutadans el desenvolupament 

dels seus recursos cívics ja que, si per una banda aquests acostumen a ser creats, 

consolidats i enfortits en el procés educatiu reglat, la interacció amb altres ciutadans i 

la participació en associacions també exerceixen efectes sobre aquests recursos: 

 

“Ens centrem en un aspecte de l’afiliació a institucions no polítiques que ha rebut 

menys atenció des de l’àmbit acadèmic: la manera en la qual aquests ambients no 

polítics serveixen per crear recursos cívics. El desenvolupament dels recursos 

cívics no acaba amb la finalització de la formació escolar ja que continuen al llarg 

de tota la edat adulta. Aquestes institucions no polítiques ofereixen moltes 

oportunitats per adquirir, o millorar, les habilitats organitzatives o comunicatives 

en el context de la realització d’activitats que no estan directament connectades 

amb la política”. Verba, Schlozman i  Brady (1995: 310). Traducció pròpia. 

 

A més, com assenyala Morales (2006: 116) un rol actiu a les associacions i la 

realització i participació en les seves tasques internes també pot incidir a la millora en 

el sentiment d’eficàcia personal dels individus, augmentant el seu grau d’autoestima el 

qual, finalment, podria contribuir a incentivar la participació dels individus en l’esfera 

política. Com a darrer element i relacionat amb el procés d’aprenentatge que hem vist 

que es dóna a l’interior de les associacions, l’associació (en el seu rol d’actor de 

l’esfera pública i representant d’una col·lectivitat) ha d’interactuar necessàriament amb 

actors de l’esfera política, interaccions que també aporten coneixement sobre el 

sistema de funcionament del sistema polític evitant que aquest sigui tan desconegut 

per als ciutadans. En aquest mateix sentit, la informació de tota mena que es transmet 

en l’interior de les associacions i, en especial la que presenta un contingut o unes 

característiques polítiques, també accentua el procés d’aprenentatge dels ciutadans 

implicats en les entitats de la xarxa associativa tenint un efecte positiu sobre el seu 

nivell de coneixement pel que respecta a les regles de funcionament dels diferents 

actors de l’esfera política. 

 

4.1.1.3 Motivacions de grup i xarxes 

 
La participació dels individus en les associacions facilita el contacte amb altres 

ciutadans i col·lectius més o menys propers, facilitant la creació d’una xarxa de 

relacions que augmenta els recursos en el sentit que facilita un increment en la 
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quantitat, i possiblement també en la qualitat, de la informació (Warren 2001: 71-72, 

Parry, Moyser i Day 1992: 85) que es disposa. Aquesta major accessibilitat acaba 

reduint els costos, associats a la participació política, que implica l’adquisició de la 

informació (Morales 2006: 117). Aquesta autora també assenyala que aquestes xarxes 

en les quals entren els individus, com a resultat de la participació en associacions, 

exposen els individus a noves temàtiques, debats i preocupacions de les quals 

algunes d’elles tindran cert contingut de tipus polític:  

 
“l’àmbit associatiu dels individus que pertanyen a associacions els exposa a una 

multiplicitat de xarxes personals i organitzatives que els hi dona accés al flux de 

múltiples tipus d’informació. Per una banda, la reducció de costos d’informació 

afavoreix la participació política d’aquests individus”. Morales (2006: 117). 

Traducció pròpia. 

 

Per tant, en quant les associacions actuen també com un canal de transmissió 

d’informació poden incidir en les motivacions individuals com a conseqüència de que 

ens trobem davant de ciutadans que disposen de millor informació (en comparació a 

la població en general). L’accés a la informaciò facilitada per aquests canals permet 

els ciutadans avaluar de forma més racional i completa les seves opcions de participar 

i condicionar, com haviem dit, les seves motivacions individuals. 

 

Per altra banda, la participació en associacions exposa als seus membres a l’esfera 

política en quan és inevitable la exposició dels seus membres a estímuls polítics (els 

quals també cal dir que seran de diferent intensitat en funció del tipus d’associació a la 

que ens referim) que posen en contacte els ciutadans amb el món de la política154. 

Aquests estimuls polítics poden incidir en la seva participació política degut a la seva 

incidència sobre el coneixement polític, l’interès pels temes polítics i la percepció dels 

mateixos individus de la seva capacitat d’incidència política (Milbrath 1965: 39; Verba, 

Schlozman i Brady 1995: 309 i 346). Aquesta relació amb l’esfera política acaba 

condicionant, com han mostrat alguns estudis previs, les motivacions que foren les 

bases constitutives de les associacions, les quals es poden veure modificades per la 

dinàmica interna de les associacions i les discussions polítiques que es produeixen 

entre els seus membres així com la major recepció d’estímuls de caràcter polític 

                                                 
154.- El fet de tractar temes polítics a les associacions és un estímul polític. Òbviament, els processos de 

mobilització (dels que es parla tot seguit) també formen part del conjunt d’estímuls polítics que poden 

rebre els ciutadans implicats en el teixit associatiu.  
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(Morales 2006: 116). D’aquesta forma les motivacions grupals així com les dels 

individus implicats en les organitzacions del teixit associatiu tendeixen  a modificar-se 

paulatinament i adquirir uns continguts amb connotacions polítiques. 

 

Per últim, la interacció continuada amb els companys de l’associació pot facilitar la 

creació o enfortiment de la consciència de grup (Howard i Gilbert 2008: 14), reforçant 

les opinions i percepcions que havien facilitat amb antelació la decisió individual 

d’unir-se a l’associació. És a dir, s’intensificarien els lligams d’unió dels ciutadans 

participants amb les seves respectives associacions accentuant la defensa de les 

motivacions i finalitats per les quals es va constituir i treballa l’associació155. 

 

4.1.1.4 Mobilització 

 
El darrer element pel qual les associacions poden tenir un impacte sobre els ciutadans, 

més exactament sobre el seu comportament polític, fa referència als processos de 

mobilització que tenen els seus orígens en l’interior de les mateixes i que tracta 

d’incentivar un rol actiu entre els seus membres. Així, en el seu estudi sobre la 

participació política als Estats Units, Rosenstone i Hansen (1993) entenent que la 

mobilització és aquell procés pel qual una sèrie d’institucions i individus (partits polítics, 

grups associatius, candidats i/o activistes) tracten d’incentivar altres persones a 

participar i tenir un rol actius en l’esfera política (Rosenstone i Hansen (1993: 25)). 

Segons aquesta definició, són diversos els actors que poden fer ús de l’estratègia 

mobilitzadora. En aquest sentit, alguns autors assenyalen que les entitats del teixit 

associatiu juguen un paper central degut a que constitueixen un grup relativament 

compacte i homogeni pel que respecta als interessos col·lectius dels seus membres: 

 

“Les accions de mobilització ubiquen els grups, quasi per definició, en el centre 

dels procés de participació. Els grups subministren estímuls sense els quals la 

possibilitat d’actuar no seria ni contemplada, ni realitzada en solitari. A més, els 

grups poden proporcionar el plus d’ànim i energia en el que es sustenten les accions 

que han estat impulsades”. Parry, Moyser i Day (1992: 86). Traducció pròpia. 

 

                                                 
155.- Segons Verba, Schlozman i Brady (1995: 355), la consciència de grup és un dels factors que, en el 

context dels Estats Units d’Amèrica, serveix per explicar la participació política de les dones i del grup 

d’afroamericans. 
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Com mostren al seu estudi als EUA, Verba, Schlozman i Brady (1995: 145-147) una 

part minoritària però significativa dels membres de les associacions havien rebut 

estímuls directes o peticions de les seves entitats per tal de realitzar alguna tasca 

política. Per altra banda, com assenyala Leighley (1996) en el procés de mobilització a 

dintre de les associacions es possible distingir entre la mobilització no intencionada156 

(que s’explica per les noves competències i recursos que els ciutadans implicats de 

forma activa en les associacions han adquirit com a conseqüència de la seva 

participació associativa) i la intencionada (aquella en la que hi ha una petició directa de 

participar en alguna activitat)157. 

 

Seguint la recerca de Morales (2006: 118), aquesta autora assenyala la existència de 

dues hipòtesis en quan a la relació entre la mobilització política i el tipus d’associació. 

Mentre, una línia marcada per Lane (1959) i Knoke (1982) assenyala que la 

mobilització política dels socis d’una associació és més eficaç quan els objectius 

col·lectius que persegueix l’associació també són de tipus polític i, per tant, estan 

relacionats amb les raons fonamentals que expliquen la participació associativa dels 

seus membres potencialment mobilitzats. Per altra banda, les anàlisis i resultats de 

Verba et al (1972 i 1978) indiquen que qualsevol tipus d’associació pot tenir capacitat 

mobilitzadora entre els seus membres, si es dóna la condició de que es produeixen 

estímuls polítics en el seu interior. 

 

Finalment, Rosenstone i Hansen (1993: 24) comenten la capacitat de les xarxes 

socials en general (per tant, també de les associacions) per superar la paradoxa de la 

participació col·lectiva. En aquest sentit, les relacions, el control i coneixement que hi 

ha entre els membres de les xarxes poden constituir-se en un incentiu més per als 

seus membres per deixar-se mobilitzar. Actitud receptiva a la que ens estem referint 

condicionada per la pressió de grup orientada a que els membres compleixin amb les 

expectatives socials que s’han creat (en aquest cas, realitzar alguna activitat política 

per petició i seguint l’esforç mobilitzador del grup). 
 

Una vegada explicats els quatre grans blocs de mecanismes causals que expliquen els 

efectes interns, sobre els mateixos ciutadans implicats, de la participació en el teixit 

associatiu, la següent figura complementa l’esquema de la recerca abans mostrat. 

                                                 
156.- Leighley (1996: 449) es basa per explicar la mobilització no intencionada en Verba i Nie (1972: 184) 

mentre la mobilització intencionada és la estudiada en l’obra de Rosenstone i Hansen (1993). 
157.- Consultar també Morales (2006: 126).  
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Com es pot apreciar, segons la literatura i el plantejament d’aquesta recerca, la 

generació de capital social a l’interior de les associacions, els recursos i habilitats que 

es generen d’aquesta implicació així com la creació i consolidació de les xarxes i les 

motivacions grupals i individuals tenen una capacitat potencial per explicar les 

transformacions en les orientacions, visions i percepcions que els individus es formen 

de l’esfera política així com en la tendència dels individus a prendre part en activitats 

polítiques mentre, el darrer mecanisme causal, és a dir els processos de 

mobilització158, únicament tenen incidència en la seva predisposició a participar en 

accions polítiques. 

 

Figura 4.2.-Esquema de la recerca sobre les conseqüències de l’associacionisme 

individual i els mecanismes causals: 

 

  Associacionisme 
 

Orientacions polítiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 

Participació política 
 

  

 

                                                 
158.- En les seves dues versions, tant la intencionada com la no intencionada.  

-Capital social 
-Recursos 
-Motivacions de  
grup i xarxes -Capital social 

-Recursos 
-Motivacions de  
grup i xarxes 
- Mobilització 
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4.1.2 Variable independent: la implicació en les associacions 

 
En aquest punt, s’intenta respondre a les següents preguntes, per tal de decidir i 

justificar correctament l’estratègia de la recerca i la posterior operacionalització del 

fenomen de l’associacionisme per tal d’aconseguir la màxima informació possible 

sobre els efectes de la participació social. Com estudiem el fenomen de 

l’associacionisme? Esperem que els efectes interns de les associacions i els 

mecanismes causals explicats abans afectin a totes els ciutadans implicats en les 

associacions per igual? Són totes les associacions iguals, és a dir, tenen la mateixa 

capacitat per irradiar aquestes externalitats cap als ciutadans implicats? 

 

Per tant, per contestar a les preguntes anterior hem de fixar la nostra atenció en dos 

punts graus: a) el grau d’implicació en les associacions i b) el tipus d’associació en les 

que estan implicats els ciutadans. Tractem els dos elements de forma separada: 

 

a.-) el grau d’implicació a les associacions.- En general, s’ha tendit a parlar dels 

efectes de l’associacionisme sense entrar massa a indagar en el grau d’implicació dels 

seus membres en les tasques internes i activitats de les associacions considerant que 

els efectes eren pràcticament iguals per tots els seus membres. Per exemple, en 

l’estudi de Putnam (1993) sobre el capital social es parla dels efectes beneficiosos 

que, sobre l’establiment d’hàbits cooperatius, té la participació en associacions sense 

entrar a diferenciar si la relació en l’associació és activa o passiva. Des de finals de la 

dècada dels noranta i com a conseqüència de la publicació de Jordan i Maloney (1997) 

en la que es destacava la proliferació del checkbook membership, és a dir, la irrupció 

d’associacions que numèricament tenen unes quantitats importants de membres però 

en les quals, a la realitat, les seves activitats internes són pràcticament nul·les i la 

participació dels seus membres s’acaba reduint a una contribució monetària periòdica, 

s’ha intensificat l’èmfasi en conèixer el grau d’implicació dels ciutadans en les 

associacions. 

 

Un exemple d’aquesta creixent preocupació i d’una proposta interessant d’escala de 

l’activisme en l’interior de les associacions pot ser consultada a Morales i Mota (2006: 

93), en la qual aquestes autores proposen una escala d’activisme associatiu basat en 

les heterogènies i variades formes de vinculació que els ciutadans poden mantenir 
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amb les organitzacions del teixit associatiu. L’escala proposada per aquests autores és 

la següent: 

 

Figura 4.3.- Escala d’activisme associatiu (Morales i Mota 2006: 93): 
Activista total (soci + activitats + voluntariat + donacions) 

Activista (soci + activitats + voluntariat) 

Soci actiu (soci + activitats) 

Voluntari (únicament treball voluntari) 

Client/usuari (únicament activitats) 

Implicació activa 

      

Soci (únicament pertany) 

Donant (únicament donacions) 
Implicació passiva 

No implicat  
Font: Morales i Mota (2006: 93). 

 
Tot i que la proposta ens sembla molt interessant, detallada i útil per conèixer la 

gradació de la vinculació ciutadana en les associacions, hi ha determinats aspectes 

d’aquesta escala que considerem que poden ser una mica problemàtics. Per una 

banda, dintre del tipus de relació que s’ha denominat d’implicació passiva s’ha introduït 

tant a aquells ciutadans que únicament han fet alguna donació econòmica puntual i 

aquells ciutadans que en són socis, tot i que mantinguin una implicació passiva. Si, per 

una banda, estem d’acord amb que el fet de pertànyer de forma passiva no aporta als 

ciutadans tots els beneficis que es poden aconseguir de les associacions, per l’altra, 

també creiem que aquests ciutadans (els socis passius) mantenen una connexió feble 

amb la xarxa, sent destinataris de certa quantitat d’informació i tenint certa consciència 

de grup159, ja que la seva relació és estable en el temps tenen un grau d’implicació 

més elevant que aquells ciutadans que únicament han fet una aportació (donació) 

econòmica ja que aquesta únicament implica una relació de caire puntual i no crea un 

lligam estable entre el ciutadà i l’associació en qüestió. Per altra banda, en la part alta 

de l’activisme la distinció entre l’activista i l’activista total únicament s’explica pel fet de 

col·laborar amb donacions econòmiques que afecta la situació financera de les 

associacions, forma de participació que possiblement estigui informant-nos més de la 

situació econòmica personal dels socis més que no pas del seu grau d’implicació. És a 

                                                 
159.- Howard i Gilbert (2008: 14): “Maloney, per exemple, posa l’èmfasi en que l’associacionisme passiu 

de talonari (checkbook membership) ha permès que més gent participi en organitzacions, fet que és 

millor que la no participació de cap forma, i considera que l’associacionisme passiu crea un sentiment de 

comunitat, fins i tot quan els membres de l’organització no es troben mai cara a cara”. Traducció pròpia. 
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dir, creiem que la única distinció que es fa entre l’activista i l’activista total és la situació 

de solvència econòmica de l’individu. 
 

Per altra banda, Howard i Gilbert (2008) han creat un índex d’implicació cívica en el 

que es redueixen les categories però que resulten, de forma similar a l’escala 

esmentada anteriorment, com a combinació de diferents activitats que es poden 

realitzar a les organitzacions. L’índex d’aquests autors és el següent: 

 

Figura 4.4.- Índex d’implicació cívica (Howard i Gilbert 2008: 17): 
Super-Actiu (Voluntari i participant o tres o més combinacions de les anteriors) 

Actiu (únicament voluntari, únicament participant o combinació de voluntari i 

participant amb membre o donant) 

Passiu  (únicament membre, únicament donant o únicament membre i donant) 

Inactiu  (cap relació) 
Font: Howard i Gilbert (2008:17). 

 

Altres autors han realitzat estudis diversos, com ens assenyalen Howard i Gilbert 

(2008: 15), en el qual el grau d’implicació ciutadana en les associacions voluntàries 

s’ha estudiat tenint present altres factors que ens informen del tipus de vinculació. Per 

exemple, alguns estudis han focalitzat el seu centre d’atenció en el nombre total 

d’associacions del que els ciutadans en són membres mentre que d’altres s’han 

centrat en la duració d’aquesta relació. Tanmateix, considerem que tot i que els 

indicadors sobre la quantitat total d’associacions de les quals els ciutadans en són 

membres així com el que fa referència a la durada d’aquesta relació són indicadors 

que ens poden estar informant del grau d’integració dels ciutadans i de la varietat de 

xarxes en les que poden estar connectats, però que no són completament vàlids si el 

que es pretén es estudiar els efectes interns que en els ciutadans es deriven de la 

participació en les organitzacions. Aquesta raonament es deriva del fet de que, per 

exemple, aquestes externalitats de les associacions poden ser més accentuades en un 

ciutadà implicat de forma activa en una única organització que en altre ciutadà que 

manté una implicació de caràcter passiu amb diferents associacions de forma 

simultània. 

 

Des del nostre punt de vista, la clau resideix en distingir entre els ciutadans que no 

mantenen cap tipus d’implicació amb la xarxa associativa d’aquells ciutadans que 

tenen una vinculació estable tot i que sigui passiva (és a dir, els membres passius) i 

d’aquells altres ciutadans que han participat en alguna activitat de l’associació i que, 
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per tant, han mantingut una implicació activa. La clau per diferenciar entre el 

subconjunt d’individus implicats de forma passiva o activa s’explica pel seu grau 

d’exposició als mecanismes causals abans explicats. Així, aquells ciutadans que han 

participat en alguna activitat interna de les associacions han estat més exposats a 

aquests mecanismes i, conseqüentment, als efectes interns de les associacions. Per 

exemple, la informació que ens transmet per l’associació, els estímuls a que estan 

sotmesos els ciutadans així com la exposició als processos de mobilització160 sempre 

seran de molta més intensitat en aquells col·lectius amb una relació activa en 

comparació amb els que mantenen un rol intern més passiu. Rol passiu que no implica 

que aquests ciutadans estiguin al marge d’aquestes externalitats de les associacions, 

tot i que les rebran amb menys intensitat que els actius. Mentre que únicament aquells 

ciutadans que hagin estat actius en les tasques de les associacions hauran pogut 

desenvolupar les diferents habilitats i competències socials i cognitives que es poden 

posar en pràctica en les mateixes (Verba, Schlozman i Brady 1995). 

 

Per tant, creiem els elements relacionats amb la implicació en associacions com la 

creació d’una consciència de grup, la transmissió d’informació, els estímuls i els 

processos mobilitzadors si poden tenir incidir en la participació política dels membres 

passius en aquelles formes de participació política menys exigents. Mentre, per altra 

banda, considerem que els efectes interns de les associacions relacionats amb els 

canvis actitudinals únicament s’apreciaran entre els membres actius ja que són els que 

han estat exposats de manera més directa i intensa a les influències de tota mena que 

s’han transmès des de les associacions.  

 

En els apartats següents, s’expliciten de forma clara les hipòtesi que tenim sobre la 

incidència del grau d’implicació associativa i les orientacions i la propensió a participar 

en activitats polítiques. 

 

b.-) el tipus d’associació.- També l’estudi de Putnam (1993) assenyalava que totes 

les associacions tenien efectes positius sobre els seus membres amb independència 

del tipus d’associació que estiguéssim tractant. Seguint aquesta línia Verba, 

Schlozman i Brady (1995: 309-310) ja assenyalaven que aquelles institucions de 

                                                 
160.- Leighley (1996: 449: “ Verba i Nie (1972) varen descobrir que la mobilització no intencional està 

restringida als individus que són actius, en lloc dels passius, membres d’associacions voluntàries”. 

Traducció pròpia. 
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l’àmbit no polític també servien com a canals de distribució d’estímuls polítics que 

podien incidir en els seus membres ja que els relacionava amb l’esfera política.  

 

En aquest sentit, considerem que tot i que sí que es poden transmetre estímuls de 

caràcter polític en la immensa majoria de les associacions, els objectius i orientacions 

prioritàries de l’associació són més importants que aquests estímuls i que, per tant, les 

associacions no orientades a l’esfera política es quedaran moltes vegades al marge 

d’aquest àmbit d’actuació ja que no consideren que sigui el seu àmbit d’actuació o 

preocupació preferent. En aquesta línia, Newton (1999: 11) i Della Porta (2000: 24) 

assenyalen que les diferents tipus d’associacions tenen diferents capacitats per influir, 

per exemple, en la creació de normes i valors, cooperatius i en la confiança: 

 

“… Diferents tipus de grups i associacions voluntàries poden tenir diferents 

capacitats que comporten diferents implicacions per la generació de normes, valors 

i expectatives que estan dipositades en els fonaments d’un capital social ben 

desenvolupat”. Newton (1999: 11). Traducció pròpia. 

 

“ No tots els tipus d’organitzacions produeixen confiança i comportaments 

cooperatius. Com assenyalen Boix i Posner, associacions com les corals o les 

lligues de bitlles no produeixen bens públics i, per aquesta raó no ajuden a superar 

la tendència al comportament de free-rider. Aquest tipus d’associacions no faciliten 

l’adquisició de normes de reciprocitat, sancions pels que no compleixin, ni 

informació, i la confiança generada en el interior de l’associació no es traspassa 

automàticament als ciutadans que no en pertanyen”. Della Porta (2000: 204). 

Traducció pròpia. 

 

Al mateix temps, la pressió mobilitzadora de les institucions i xarxes sempre serà més 

intensa en aquelles associacions amb finalitats orientades a la política i, per tant, seria 

d’esperar una major capacitat del teixit associatiu de caràcter polític alhora d’incidir en 

la participació política dels seus membres en comparació amb el conjunt 

d’organitzacions de tipus social.  

 

Per tant, creiem que és la distinció entre les associacions segons estiguin orientades 

cap a l’àmbit polític o no ho estiguin és clarament necessària. Necessitat que es 

justifica per la diferent intensitat dels estímuls i externalitats polítiques de les 

associacions en els ciutadans ja que, en general, la socialització associativa en 

termes politics serà més efectiva entre els membres d’associacions polítiques ja que 
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aquesta és la característica constitutiva de l’associació. Aquesta major politització 

creiem que serà clau alhora de poder incidir en les actituds i orientacions polítiques 

així com en la participació política dels seus membres mentre que en les associacions 

no polítiques considerem que aquests efectes seran molt més dèbils sinó inexistents. 
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4.1.3 Variables dependents: les externalitats de la participació en associacions 
 

Una part dels estudiosos socials ha generat una amplia literatura assenyalant els 

efectes beneficiosos que presenta la existència d’una xarxa associativa i la implicació 

dels ciutadans en les diferents associacions que la composen. Efectes beneficiosos 

que s’han assenyalant tant a nivell individual, per als ciutadans implicats en aquestes 

entitats, com per al conjunt de la societat, degut als seus efectes sobre el rendiment 

institucional i la creació d’una ciutadania més activa en l’esfera pública. En aquest 

apartat, es presenten els tres grans blocs de variables que seran estudiats com 

variables dependents per tal d’esbrinar si aquests efectes positius de les associacions 

són confirmats per les anàlisis empíriques. Per una banda, s’estudiarà l’impacte de la 

participació en associacions en diferents aspectes de les actituds i orientacions 

polítiques dels ciutadans mentre, per l’altra banda, s’indagarà si la implicació 

associativa presenta algun impacte en la visió ciutadana del que es considera ser un 

bon ciutadà i en el rol polític dels ciutadans, afectant la seva probabilitat de participar 

en alguna de les variades activitats en les que avui en dia es pot participar en política.  

 

La raó principal per la qual s’ha decidit treballar amb aquestes variables és la d’oferir 

una panoràmica, el més detallada possible, dels efectes interns de l’associacionisme. 

Per una banda, en l’apartat de les actituds i orientacions polítiques dels ciutadans 

s’utilitzen com variables dependents els sentiments d’eficàcia política dels ciutadans, el 

seu grau de confiança institucional així com el coneixement polític. Variables que, com 

queda reflectit a la fi del següent punt, presenten diferents característiques i que, en 

conjunt, tenen la potencialitat de condicionar el comportament polític dels individus. 

Per altra banda, s’estudia de forma independent els valors que conformen els models 

de bona ciutadania ja que tot i ser uns models de comportament bastant propers a les 

actituds, estan reflectint concepcions individuals, més o menys teòriques, del que es 

considera una ciutadania desitjable. Però cal tenir present que aquestes concepcions 

podrien no ser coincidents amb els valors que tenen o fan servir els individus. 

Finalment, el darrer grup de variables estudiades són les de participació política, 

comportaments polítics que òbviament són importants en els actuals sistemes 

democràtics ja que la sobirania recau sobre els ciutadans. 
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4.1.3.1 Les actituds polítiques 
 

Prenent els estudis de De Tocqueville com a punt de partida, els acadèmics que han 

centrat els seus esforços en l’estudi del teixit associatiu i de les associacions 

voluntàries han remarcat de forma bastant important els impactes que les associacions 

produeixen tant en el conjunt de la societat en la que estan immerses així com en els 

ciutadans que acostumen a estar implicats en elles. Fixant la nostra atenció en les 

implicacions o les externalitats que les associacions produeixen entre els seus 

membres en aquest apartat s’estudia l’impacte que aquesta implicació presenta sobre 

els valors i les actituds polítiques dels ciutadans.  

 

El conjunt d’actituds, valors i orientacions polítiques dels individus conformen la cultura 

política, la qual com assenyalaren Almond i Verba (1963), és un dels factors claus en 

la estabilitat del sistema política. En el seu estudi empíric sobre la cultura política161, 

aquests autors ens mostren com els diferents components que s’emmarquen dintre de 

la cultura política es poden diferenciar segons els tipus d’orientació que tenen cap al 

sistema polític i en funció del objecte polític al que es dirigeix o fa referència. Almond i 

Verba consideren que les actituds i orientacions polítiques poden tenir orientacions 

diferents en el sentit que poden ser cognitives, és a dir, fan referència al coneixement i 

informació que es té sobre el conjunt del sistema polític i sobre els actors que en 

formen part. Un segon grup d’orientacions i actituds polítiques són de caràcter afectiu 

ja que reflecteixen els sentiments de la ciutadania cap al sistema polític mentre que un 

darrer grup ens mostren unes orientacions valoratives ja que ens mostren les opinions 

que els ciutadans tenen vers els seu sistema política i el seu funcionament. Per l’altra 

banda, les actituds i orientacions polítiques també es divideixen en funció de a qui van 

dirigides, és a dir, si fan referència al mateix ciutadà com actor polític o a les 

institucions que conformen els sistemes polítics. Finalment, Almond i Verba (1963) 

establiren mitjançant la combinació d’aquestes diferents dimensions la existència de 

tres tipus ideals de cultura política: la parroquial, la de súbdit o la participativa, essent 

aquesta darrera (en la qual els ciutadans tenen coneixement sobre el seu sistema 

polític i tenen actituds que beneficien la seva implicació) la que més facilita la 

estabilitat democràtica tot. Tanmateix, cal recalcar l’adjectiu de tipus “ideals” ja que les 

diferents orientacions i actituds dels ciutadans vers la política no poden ser mai 

                                                 
161.-  Aquest estudi es realitzà als Estats Units, Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia i Mèxic.  
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uniformes i, per tant, la cultura política de qualsevol país és el resultat d’una barreja 

d’aquests tipus, constituint d’aquesta forma una cultura política mixta162.  

 

Dels diferents components que formen la cultura política (Almond i Verba, 1963), 

aquesta recerca es centrarà en estudiar els efectes que la participació en les 

associacions voluntàries pot tenir sobre el sentiment d’eficàcia política, el grau de 

confiança en les institucions polítiques i, per últim, en el nivell de coneixement polític. 

Aquests diferents elements, tot i oferir-nos una mirada parcial de l’impacte de les 

associacions en la cultura política, són suficientment variats per justificar la rellevància 

del seu estudi. Per una banda, el sentiment d’eficàcia és un element clau alhora de 

conèixer com perceben els ciutadans la seva capacitat d’incidència en el sistema 

política, la confiança en les institucions ens mostren la valoració instrumentals que els 

ciutadans realitzen de la tasca i la forma de funcionar d’aquestes mentre el grau de 

coneixement polític mostra el grau de seguiment i atenció que els ciutadans posen en 

l’esfera política i fins i tot, determinats indicadors, poden reflectir el grau de comprensió 

que tenen els individus del sistema polític instaurat a la seva societat. A més, aquestes 

orientacions i actituds dels ciutadans poden arribar a ser elements que condicionen el 

seu comportament polític, en el sentit, que poden afectar la percepció dels costos que 

suposa la participació a l’esfera política (Olson 1963) i, per tant, tenir incidència sobre 

la probabilitat dels ciutadans a participar en política.  

 

Les actituds i orientacions polítiques que seran estudiades en aquesta recerca com a 

variables dependents són algunes de les actituds que formen part de l’ampli concepte 

de la cultura política estudiat per Almond i Verba (1963). Aquestes diferents actituds i 

orientacions ens informen del tipus de relació dels individus vers els diferents objectes 

del sistema polític i de la seva percepció sobre el propi rol que poden exercir en el 

funcionament del sistema163, detectant una clara relació entre el funcionament del 

                                                 
162.- Tot i aquesta barreja natural a les complexes societats actuals, la preeminència d’algun dels tipus 

ideals de cultura política abans esmentats, poden comportar diferents l’establiment de diferents relacions 

entre els ciutadans i el seu sistema polític i, per tant, afavorir en major o menor grau a la seva estabilitat. 

Així, una cultura política participativa (o cultura cívica) seria aquella en que els ciutadans es comporten 

de forma activa i transmeten les seves preferències a les institucions i governs però que, al mateix temps, 

es comporten de forma responsable i accepten les decisions dels seus representants polítics. En el seu 

estudi de principis de la dècada dels seixanta, les dades mostraven que la ciutadania dels Estats Units i 

Gran Bretanya unes característiques més properes a la cultura cívica abans esmentada. 
163.- Almond i Verba (1963: 13): “les actituds cap el sistema polític i cadascuna de les seves parts, i les 

actituds cap al rol que un mateix té en el sistema”.  
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sistema democràtic i el nivell de virtuts cíviques com, per exemple, la eficàcia, la 

confiança social i el nivell de cooperació (Almond i Verba 1963: 504, Rice i Feldman 

1997: 1144). Concretament, les actituds i orientacions polítiques que s’estudiaran com 

variables dependents són el sentiment d’eficàcia política, la confiança en institucions 

polítiques, el coneixement polític, les quals són actituds claus que ens proporcionen 

informació sobre la relació establerta entre els ciutadans i el sistema polític i, com ja 

s’ha esmentat, poden arribar a jugar un paper important en explicar i modelar el 

comportament polític dels ciutadans (Campbell, Converse, Miller i Stokes 1960, 

Converse 1964, Rosenstone i Hansen 1993). 

 

 

Sentiment d’eficàcia política.- Com s’ha esmentat anteriorment la eficàcia és un dels 

elements que Warren (2001: 71) assenyala com una dels efectes internes que entre 

els ciutadans produeix la participació en associacions. El sentiment d’eficàcia política 

és una orientació primària i un dels components principals de les actituds polítiques 

dels individus i que està relacionat amb la percepció que tenen els individus de la seva 

capacitat per incidir en la esfera polític com ens assenyalen Campbell , Gurin i Miller 

(1954: 187): 

 

“ [la eficàcia política és] el sentiment que l’acció política individual té, o pot 

presentar, un impacte sobre el mateix procés polític, com per exemple, considerar 

que és millor complir amb les responsabilitat cíviques que té cadascú. És la 

percepció que el canvi polític i social és possible, i que els ciutadans, a nivell 

individual, poden fer la seva aportació per la realització d’aquest canvi”. 

Campbell, Gurin i Miller (1954: 187). Traducció pròpia. 

 

La expectativa política més lògica és que aquesta actitud estigui relacionada en el 

comportament polític dels individus ja que, en principi cal esperar que aquells individus 

amb nivells més alts de sentiment/percepció d’eficàcia política presenten una major 

predisposició a ser políticament actius i, per tant, estar més implicats en l’esfera 

política i en el funcionament del sistema polític existent a la seva societat (Rosenstone 

i Hansen 1993164, Wu 2003). 

                                                 
164.- Rosenstone i Hansen (1993: 15): “La gent que disposa d’una percepció d’eficàcia política presenta 

major probabilitats de participar activament en política que aquells ciutadans sense aquesta percepció o 

sentiment ... segons aquesta definició, és força evident que la eficàcia és un recurs polític important”. 

Traducció pròpia.  
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Tot i que els primers estudis de Campbell, Gurin i Miller (1954) utilitzaren el concepte 

d’eficàcia política com un element unidimensional, en estudis posteriors, altres autors, 

criticaren aquesta interpretació del concepte ja que consideraven que la percepció 

d’eficàcia política era un concepte més complex i que havia de ser tractat i estudiat en 

les seves varies dimensions. Així, l’actualment acceptada divisió d’aquest concepte en 

la seva dimensió interna i la externa es basa en els estudis de Lane (1959) i Bach 

(1974). 

 

Per una banda, el sentiment d’eficàcia política interna és el sentiment o percepció que 

els individus tenen sobre la seva capacitat per incidir o ser decisius en el procés polític 

com a conseqüència dels seus recursos i habilitats. Aquesta visió política ens dona 

informació sobre la propensió dels individus a tenir un rol actiu en l’esfera política 

(Verba, Schlozman i Brady 1995: capítol 12). En aquest sentit, el sentiment d’eficàcia 

política interna es troba lligat als recursos dels individus al igual que les habilitats 

cíviques (a més dels recursos econòmics i la disponibilitat de temps), els quals es 

desenvolupen, en agents de socialització, com el sistema educatiu, la família i la 

mateixa xarxa associativa i per la pròpia experiència personal (Rosenstone i Hansen 

1993: 15). 

 

“ Alguna gent acaba creient en la seva capacitat personal degut a que és el que els 

han dit de forma repetida els pares, els professors, i els amics, que el seu esforç 

acaba tenint repercussió. Altra gent acaba creient en la seva competència personal 

com a conseqüència de que han agafat un rol actiu i pogueren veure els resultats de 

les seves accions”. Ronsentone i Hansen (1993: 15). Traducció pròpia. 

 

Per l’altra banda, el sentiment d’eficàcia política interna, com apunten Parry, Moyser i 

Day (1993: 173), es troba orientat en les percepcions dels individus cap al seu sistema 

polític i la seva capacitat per assimilar els inputs i les opinions ciutadanes: 

 

“ [Aquest sentiment d’eficàcia política] fa referència a les percepcions que tenen 

els ciutadans sobre la sensibilitat dels polítics cap als interessos de la gent, 

sentiment que és, per tant, més extern als ciutadans individuals”. Parry, Moyser i 

Day (1993: 173). Traducció pròpia. 
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És a dir, com indiquen Rosenstone i Hansen (1993:15), la eficàcia política externa és 

la percepció dels individus de que la seva participació en l’àmbit polític pot tenir una 

influència sobre les decisions polítiques. 

 

Tant el sentiment d’eficàcia política interna com externa coincideixen en el seu tipus 

d’orientació. Totes dues percepcions presenten unes orientacions individuals 

d’avaluació dels ciutadans mentre, en sentit contrari, l’objecte al que es dirigeix 

aquesta avaluació no és exactament el mateix. Per una banda, el sentiment d’eficàcia 

política interna fa referència a la visió que el mateix individu té del seu propi rol en el 

sistema polític mentre que la externa sembla tenir unes característiques mixtes, en el 

sentit que expressa una barreja del propi rol de l’individu quan interactua amb els 

actors del sistema polític i, per tant, és una combinació d’orientació valorativa de la 

dimensió individual i de  la institucional.  

 

Quines són les expectatives que tenim sobre la relació entre l’associacionisme i els 

sentiments d’eficàcia política? Com s’ha explicat a les pàgines anteriors degut a la 

interacció que la participació en associacions produeix entre els ciutadans en l’àmbit 

públic, l’adquisició d’informació política, recursos, etc. esperem una relació positiva 

entre aquestes variables. Relació que esperem sigui més intensa en aquells ciutadans 

que es trobin implicats activament en alguna entitat de la xarxa associativa. A més, la 

diferent intensitat d’exposició a estímuls polítics com a conseqüència de la finalitat 

bàsica a la que està orientada l’associació ens fa esperar un efecte del tipus 

d’associacions en el qual s’està implicat el ciutadà. Al mateix temps, esperem que la 

relació sigui més accentuada en el cas de les eficàcia interna degut a que l’objecte a la 

es dirigeix és el mateix individu mentre que la externa presenta una barreja d’avaluació 

de la dimensió individual i la institucional. Influència institucional que considerem 

podria diluir o esborrar part de les externalitats produïdes per l’associacionisme.  

 

Les hipòtesis que plantegem sobre les percepcions que tenen els ciutadanes sobre la 

seva capacitat d’incidència política són les següents: 
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Taula 4.1.- Hipòtesis sobre el sentiment d’eficàcia política: 

H1a: La vinculació amb el teixit associatiu té un efecte positiu en el sentiment 

d’eficàcia política interna i externa en comparació als ciutadans no involucrats. 

H1b: A major implicació associativa major grau de percepció d’eficàcia política 

interna i externa. 

H1c: Els ciutadans relacionats amb associacions polítiques tindran major percepció 

d’eficàcia política interna i externa que els membres de les associacions 

socials. 

H1d: Els efectes de l’associacionisme serà més important en el sentiment d’eficàcia 

interna que en l ’externa. 

 

 

Confiança en institucions.- El segon grups d’actituds que estudiarem és aquell que 

fa referència a la confiança ciutadana en les institucions polítiques representatives. 

Aquesta actitud es refereix a la creença dels ciutadans de que les institucions 

polítiques actuaran de forma correcta i compliran amb les seves funcions de forma 

autònoma, és a dir, tot i que no hi hagi ningú vigilant permanentment el seu 

funcionament (Bonet, Martin i Montero 2006). Per tant i, com assenyalen aquests 

autors, la confiança en les institucions és un indicador que reflecteix les percepcions i 

sentiments dels ciutadans vers les institucions polítiques165. Darrere d’aquesta 

avaluació ciutadana de les seves institucions polítiques es troba emmarcada la idea de 

que un nivell alt de confiança política facilita el funcionament correcte del conjunt del 

sistema polític mentre que baixos nivells de confiança institucional serien un símptoma 

de la desafecció política dels ciutadans, la qual es traduiria en una reducció de la 

implicació ciutadana en l’esfera política i de la participació política166. 

 

                                                 
165.- També assenyalen aquesta visió Newton i Norris (2000: 53) quan indiquen que és un indicador bàsic 

de la desafecció política: “Les institucions són grans, impersonals i amplies, i la consideració que té la 

gent d’elles es veu menys afectat de forma immediata per nous ítems o fets específics. D’aquesta forma, 

la pèrdua de confiança en les institucions pot ser un millor indicador de la desafecció cap al model de vida 

actual degut a que son els pilars bàsics de la societat”. Traducció pròpia. 
166.- Tot i que també podria acabar en activitats polítiques de protesta. Com assenyala Dalton (2002: 59): 

“Històricament, la protesta i l’acció col·lectiva eren, sovint, l’últim i desesperat recurs de la gent, sorgint 

de sentiments de frustració i privació. Les accions de protesta es concentraven entre els socialment 

desavantatjats, minories reprimides, o grups alineats respecte l’ordre polític establert”. Traducció pròpia. 

Idea que es repeteix a Dalton (2002: 252) 
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Els estudis de la confiança ciutadana en les institucions polítiques van augmentar de 

forma important a meitat de la dècada dels setanta com a conseqüència d’un estudi de 

Crozier, Huntington i Watanuki (1975) en el que assenyalaven la crisis del sistema 

democràtic i els baixos nivells de confiança institucional que s’havia assolit, reflectint la 

insatisfacció ciutadana: 

 

“La manca de satisfacció i de confiança en el funcionament de les institucions del 

govern democràtic s’ha convertit en una característica general”. Crozier, 

Huntington i Watanuki (1975: 158-159) citat a Newton i Norris (2000: 53). 

Traducció pròpia. 

 

Estudis més recents (Pharr i Putnam 2000) mostren diferents indicadors que 

reflecteixen com els ciutadans de les societats avançades s’han tornat més crítics 

amb els polítics, els partits polítics i les institucions polítiques en les que s’estructura 

l’entramat institucional dels sistemes polítics. Quins poden ser els motius d’aquest 

augment d’insatisfacció ciutadana vers les institucions polítiques en particular i el 

sistema polític en general? Possiblement aquesta desafecció institucional es deu a les 

expectatives que els mateixos ciutadans tenien sobre els sistema democràtics. A les 

darreres dècades, els enormes canvis socials, el procés de mobilització cognitiva167, el 

desenvolupament econòmic i l’augment del benestar social així com la progressiva 

transformació en el sistema de valors dels ciutadans han produït canvis en les 

expectatives que els ciutadans tenen dels seus sistemes polítics i les seves 

institucions, augmentant el nivell de les demandes ciutadanes (Dalton 2002: 246)168. 

Demandes ciutadanes a les quals, per la seva part, el sistema polític no ha estat 

capaç de donar resposta de forma suficientment satisfactòria. En aquest mateix sentit, 

el fort suport que els ciutadans expressen pels valors democràtics sembla estar 

indicant que els ciutadans estan expressant la seva disconformitat en el funcionament 

de les institucions i del sistema polític actual i que estarien demandant una nova forma 

de fer i entendre la política i la democràcia (Dalton 2002: 252, 253): 

 

                                                 
167.- Augment del nivell de recursos i habilitats polítiques – com a conseqüència del major nivell d’estudis 

i el millor grau d’informació per l’extensió dels mitjans de comunicació – que ha acabat produint un 

ciutadans més sofisticats políticament (Dalton 2002: 19).  
168.- Dalton (2002: 246) també assenyala la major capacitat crítica dels mitjans de comunicació i 

l’ampliació de l’esfera pública en la que es discuteix sobre la tasca dels governs com altres elements que 

poden reforçar els dubtes ciutadans vers el sistema polític.  
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“ Com els ciutadans critiquen els representants del govern, estan de forma 

simultània expressant un fort suport a les creences democràtiques ... La perspectiva 

de la nova política suggereix que l’actual desafecció amb els sistemes polítics 

contemporanis pot convertir-se en un pas històric en el progrés de la democràcia 

cap als seus ideals. Igual que en períodes anteriors la desafecció va liderar la 

expansió de les concessions públiques”. Dalton (2002: 252, 253). Traducció 

pròpia. 

 

Però, quina seria la relació entre la participació en la xarxa associativa i la confiança 

en les institucions polítiques? Es de suposar que els ciutadans implicats en les 

associacions tinguin una millor connexió amb les institucions polítiques i els seus 

representants. Tanmateix, les expectatives respecte la relació esperada són bastant 

més confuses degut a que la major exposició a la informació política per parts dels 

associats, els estímuls mobilitzadors i els contactes institucionals podrien, depenent 

del context i del resultat de la interacció, produir satisfacció o sentiments de frustració 

en la seva percepció del funcionament del sistema polític (Parry, Moyser i Day 1992: 

289-290) i, per tant, afectar la seva confiança en les institucions169.  

 

Per una banda, Newton i Norris (2000: 60-61) seguint la literatura que ha posat 

l’èmfasi en el rol de les associacions per crear i millorar les virtuts democràtiques dels 

ciutadans, indiquen que la participació en associacions ajuda a la creació de confiança 

social, sentiment de cooperació i reciprocitat entre els ciutadans i també confiança en 

les institucions. Per tant, ens trobaríem amb una relació positiva en la que la implicació 

en la xarxa associativa conduiria els seus membres cap a nivells superiors de 

confiança institucional. Però si, per altra banda, seguim la línea argumental indicada 

per Dalton (2002), segons la qual els baixos nivells de confiança i valoració de les 

institucions i actors polítics són un reflex d’unes demandes ciutadanes de 

transformació del sistema polític per facilitar un major grau de participació política 

ciutadana. A més, tenint present que Warren (2001: 75) afirma que un dels efectes 

interns de la participació en associacions és la creació o desenvolupament de recursos 

crítics, els quals augmenten la capacitat individual per fer judicis amb criteris 

                                                 
169.-  Morales (2006: 102 peu de pàgina 101) assenyala la existència d’estudis en els quals es reflecteix 

que elevades taxes de participació en associacions a Itàlia o una participació de llarga durada temporal 

acaben generant sentiments de desconfiança institucional en lloc de confiança en aquestes. És a dir, 

s’aprecia que la relació entre associacionisme i confiança varia en funció del context. 
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autònoms, i juntament amb la quantitat d’informació i estímuls polítics que s’accedeix 

mitjançant les associacions, la relació podria canviar radicalment de signe.  

 

De fet, seria lògic pensar que aquestes demandes ciutadanes esmentades per Dalton 

(2002) s’accentuïn entre aquells ciutadans ja actius en l’esfera pública, via la seva 

participació en el teixit associatiu, i si, a més, aquests ciutadans disposen a la vegada 

de més nivell d’informació i de recursos crítics, la valoració i la confiança que puguin 

tenir cap a les institucions polítiques presenti nivells més reduïts que aquells ciutadans 

que no tinguin aquestes demandes i que no disposin de tan variada informació política 

i recursos crítics.  

 

Per altra banda, el fet de que la confiança en les institucions sigui una orientació o 

actitud política dirigida cap al sistema augmenta la incertesa sobre la existència de la 

relació entre l’associacionisme i la confiança en institucions i, a més, en el cas de que 

existís aquesta relació, caldria sumar la incertesa sobre la seva direcció. Aquesta 

major incertesa s’explica per ser una actitud que fa referència, en part, a la forma de 

funcionar d’un element del sistema polític, que reflecteix la visió que té l’individu 

d’aquest actor polític, i que també depèn del resultat de les interaccions que s’hagin 

produït entre l’individu i aquest actor. Per tant, la forma de fer, el grau d’accessibilitat, 

la capacitat per fer pròpies les demanes ciutadanes són alguns dels trets dels actors 

polítics que poden condicionar els resultats de les interaccions amb els ciutadans i 

com a conseqüència part de la valoració i el nivell de confiança ciutadana vers les 

institucions són funció de la forma d’actuar de les mateixes institucions polítiques. En 

aquest sentit, la capacitat de les associacions per modelar aquesta actitud esperem 

que sigui més reduïda en comparació a les actituds que reflecteixen la visió del propi 

rol del ciutadana en l’esfera política. 

 

En el cas concret de Catalunya, el procés autonòmic, posat en marxa des de la 

instauració de la democràcia i consagrat en la Constitució Espanyola de 1978, ha 

configurat una important descentralització territorial amb diferents nivells de governs i, 

per tant, institucionals, amb diferents repartiment de competències polítiques170, 

accentuant la complexitat de l’anàlisi de la confiança institucional. Com assenyalen 

                                                 
170.- Moreno i Sarasa (1992: 29-30) parlen del procés de descentralització dels serveis socials relacionats 

amb l’estat de benestar com a resultat de la implantació de l’estat de les autonomies. Morales i Ramiro 

(propera publicació) també incideixen en el fet de que moltes de les polítiques relacionades amb l’estat 

del benestar estan assignades als governs autonòmics.  
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Stewart et al (1992: 180) la existència de diferents nivells de govern pot afectar la 

estructura dels sentiments ciutadans cap al sistema polític, necessitant incloure en el 

nostre estudi els diferents nivells de govern (estatal, autonòmic i local) per tal 

d’estudiar les relacions entre el fenomen de l’associacionisme i els diferents nivells 

polítics i institucionals i estudiar si el funcionament de la confiança institucional 

funciona en diferents patrons en funció del nivell polític. 

 

Per tant, seguint la interpretació realitzada abans i considerant que la majoria de les 

associacions tendiran a actuar a l’àmbit local171 i a treballar conjuntament amb les 

seves institucions pensem que, com a conseqüència de la importància del context i la 

variabilitat dels resultats que pot comportar aquesta interacció amb les institucions 

locals, no s’establirà una clara relació entre associacionisme i confiança en les 

institucions locals. 

 

Per altra banda, considerem que l’estudi de la relació entre el fenomen de 

l’associacionisme ciutadà i la confiança en les institucions polítiques no locals, és a dir 

les institucions autonòmiques i estatal, mostraria uns resultats diferents. Així, mentre la 

interacció dels ciutadans amb les institucions locals pot ser més fluida com a 

conseqüència de ser el nivell de govern mes pròxim a la ciutadania, els ciutadans 

poden percebre les institucions autonòmiques i estatals de forma menys propera i, per 

tant menys accessibles i receptives a les seves demandes, com les esferes polítiques 

responsables de la ordenació legal que fa possible la participació política ciutadana en 

el sistema polític. En aquest sentit, la relació entre l’associacionisme ciutadà i la 

confiança en les institucions autonòmiques i estatal que vindrien condicionades per les 

noves expectatives i per la insatisfacció de les demandes de major participació política 

(seguint l’argumentació abans esmentada) i, per tant, reflectint una confiança 

institucional menor cap aquestes institucions polítiques. 

 

Taula 4.2.- Hipòtesis sobre la confiança en institucions. 

 

H2a: No existeix cap tipus de relació entre la participació a la xarxa associativa i la 

confiança en les institucions locals. 

H2b: La participació en la xarxa associativa afecta negativament els nivells de 

confiança en les institucionals autonòmiques i estatals. 

                                                 
171.- Subirats (2001: 36) assenyala que els diferents mecanismes de participació ciutadana que permeten la 

participació de les associacions es realitzen al nivell local.  
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Coneixement polític.- En aquest cas estem davant d’una actitud o orientació política 

dirigida a la dimensió individual i que ens reflecteix una orientació cognitiva al informar- 

nos del nivell de coneixement que es disposa de determinats aspectes del sistema 

polític. En aquest sentit, la informació de tota mena que es transmet en el interior de 

les associacions sembla que hauria de tenir una clara incidència positiva en el nivell de 

coneixement dels ciutadans involucrats amb el teixit associatiu, reduint els costos que 

suposa l’assimilació de la gran quantitat d’informació de la que es disposa avui en dia i 

incidint també en el nivell d’exigència ciutadana vers els actors polítics: 

 

“Les associacions sovint serveixen de recol·lectors, organitzadors, canalitzant la 

informació que serveix als individus sobre temàtiques rellevants per a ells. La 

informació faculta els ciutadans a demandar transparència i responsabilitat pública 

de les institucions governamentals ... les associacions més grans i més organitzades 

sovint disposen dels seus propis experts i professionals que poden assimilar i 

transmetre la informació de forma que seria excessivament costós, per aconseguir-

la de forma individual pels mateixos ciutadans, en termes temporals, de 

coneixements, i atenció”. Warren (2001: 71-72). Traducció pròpia. 

 

A més, el grau de coneixement polític, com apunta Milbrath al seu estudi clàssic sobre 

la participació política (1965: 64), ens serveix com un indicador del grau de sofisticació 

política172, incidint de manera positiva en aquesta major capacitat analítica dels 

ciutadans. Aquesta argumentació de la importància del nivell de coneixement polític, 

com a conseqüència de la seva incidència en la sofisticació política dels ciutadans, és 

reiterada per altres estudiosos com Neuman (1986). Com aquest autor indica, el nivell 

de coneixement polític fa referència al coneixement sobre persones polítiques, temes 

polítics, aspectes estructurals i actors polítics i és un dels elements que condiciona el 

grau de sofisticació política173.  

                                                 
172.- Milbrath (1965: 64), assenyala el coneixement polític entre altres elements: “Els ciutadans varien 

considerablement en el seu grau de sofisticació de les seves concepcions sobre la política i el govern. 

Aquestes diferències es poden mesurar de diverses formes: (1) la quantitat del coneixement polític que 

tenen; (2) la exactitud d’aquest coneixement; (3) la quantitat de temàtiques sobre les que tenen opinions; 

(4) la habilitat de relacionar les diferents percepcions dels issues i els posicionaments dels partits polítics i 

dels candidats: i (5) la capacitat per apreciar les relacions en les posicions sobre els diferents temes i la 

formació d’una filosofia política consistent”. Traducció pròpia.  
173.- Neuman (1986: 200): “Els tres components de la sofisticació política són dimensions correlacionades 

en lloc de variables independents. El coneixement polític és el component central”.  Citat a Lambert, 

Curtis, Kay i Brown (1998). Traducció pròpia. 
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En sentit similar i reafirmant la important centralitat d’aquesta actitud política, Zaller 

(1992: 42-43) argumenta que el nivell de coneixement polític reflecteix el que aquest 

autor ha anomenat com “implicació cognitiva” en el sentit de que serveix per predir les 

actituds polítiques i el grau de connexió entre els ciutadans i el procés polític. Mentre, 

per altra banda i en relació als efectes d’aquesta actitud política i el comportament 

polític dels individus, Milbrath (1965: 64) indica la influència positiva que el grau de 

coneixement polític té per afectar i condicionar el comportament polític, augmentant la 

probabilitat de participar en l’esfera política174. 

 

Quina és la relació i direcció que podem esperar entre l’associacionisme i el grau de 

coneixement polític dels individus? En aquest cas, les expectatives semblen bastant 

clares, esperant que la implicació en la teixit associatiu tingui una incidència positiva 

en el grau de coneixement polític dels seus membres. Per una banda com ja s’ha 

comentat abans, les associacions per si mateixes ja faciliten la transmissió 

d’informació (o actuen com a canals conductors d’aquesta) que arriba als seus 

membres, sent la informació un element clau en la progressiva acumulació de 

coneixement polític (Jerit, Barabas i Bolsen 2006)175. Per altra banda, els efectes dels 

estímuls polítics també incideixen positivament en el nivell de coneixement polític dels 

ciutadans implicats en el teixit associatiu. Com assenyalen Verba, Schlozman i Brady 

(1995: 309) la participació en les associacions voluntàries, tot i que no tinguin una 

finalitat política, exposa als seus membres a estímuls polítics, els quals a la vegada 

milloraran el grau de coneixement polític: 

 

“Altra evidència d’una recerca suggereix que la exposició a estímuls polítics 

incrementa la quantitat i agudesa del coneixement polític, estimula l’interès pels 

temes polítics, i contribueix a la elecció entre les alternatives polítiques”. Milbrath 

(1965: 39). Traducció pròpia. 

 

 

 
                                                 
174.- De fet,  afirma que aquesta orientació política és una condició necessària per la participació política 

dels ciutadans però no suficient (Milbrath 1965: 65). 
175.- Jerit, Barabas i Bolsen (2006: 267):  “Els acadèmics han reconegut el rol que la oportunitat, o la 

disponibilitat d’informació, juguen en el procés d’adquisició de coneixement polític”. Traducció pròpia. 

Alguns altres estudis assenyalen que, fins i tot, la exposició no intencionada o involuntària a informació 

pot afectar positivament sobre el nivell de coneixement polític (Prior 2005: 579). 
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Taula 4.3.- Hipòtesis sobre el nivell de coneixement polític. 

H3a: La vinculació amb el teixit associatiu té uns efectes positius sobre el nivell de 

coneixement polític 

H3b: La implicació activa incidirà més en el grau de coneixement polític que la 

passiva 

H3c: La participació en associacions de caràcter polític facilitarà major grau de 

coneixement polític que les associacions socials. 

 

Finalment i per acabat en aquest apartat d’explicació dels elements de la cultura 

política que s’estudiaran en aquesta recerca, s’ha tractat de classificar aquestes 

actituds en funció del tipus d’orientacions que presenten ja siguin congnitives o 

valoratives i els objectes polítics als quals es dirigeixen, és a dir, si reflecteixen la visió 

que el propi ciutadà té del seu rol a la política o si estan orientades cap a elements 

institucionals. Com s’ha anat comentant al llarg de les pàgines anteriors, considerem 

que la participació en associacions té unes externalitats internes que acaben afectant 

els propis ciutadans participants i que poden acabar modelant algunes de les seves 

actituds i orientacions vers la política.  

 

Tanmateix, també considerem que la seva capacitat transformadora es limita (o mostra 

una intensitat clarament superior) a aquelles actituds que fan referència estrictament al 

propi individu mentre que les que es dirigeixen cap altres objectes del sistema polític 

es troben més influïdes per altres elements com el context o el resultat d’alguna 

interacció anterior i, per tant, la capacitat modeladora de la participació en 

associacions s’esvaeix en aquest tipus d’actituds. 

 

Figura 4.5.- Classificacions de les actituds polítiques a estudiar. 

                Objectes o dimensions que incideixen  

                en les actituds 
 Individuals Institucionals 

Cognitives Coneixement polític
 
 

Eficàcia Interna Confiança institucional 

Tipus 

d’orientacions

Valoratives 
Eficàcia Externa 
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4.1.3.2 Models de ciutadania 
 

La discussió sobre el tipus ideal de ciutadà que requereixen les diferents societats i 

formes de govern és una discussió antiga i ja es produïa a l’Atenes clàssica entre 

Aristòtil i Plató. Des de llavors, el concepte de ciutadania ha anat recollint diferents 

significats. Aquesta variabilitat del concepte s’explica, segons Dalton (2008: 21), en 

part per la importància del model ciutadania i per la competició que s’ha produït entre 

els diferents estudiosos per tractar de perfilar quin és el seu significat. Competició 

acadèmica que, segons Kymlicka i Norman (1996: 81), s’ha intensificat en les darreres 

dècades: 

 

“l’interès dels teòrics pel concepte de ciutadania ha experimentat una vertadera 

explosió. En 1978 era possible afirmar amb seguretat que “el concepte de 

ciutadania ha passat de moda entre els pensadors polítics” (Gunsteren 1978: 9). 

Quinze anys més tard, “ciutadania” s’ha convertit en una paraula de moda que es 

troba present al llarg de tot l’espectre polític (Heater 1990: 293)”. (Kymlicka i 

Norman (1996: 81). Traducció pròpia. 
 

El concepte de ciutadania, segons Kymlicka i Norman (1996), està format tant pel 

conjunt de drets individuals dels ciutadans com pel seu vincle cap a una comunitat 

humana o societat determinada i consideren que la estabilitat democràtica de les 

societats depenen, almenys parcialment, de les qualitats i actituds dels seus propis 

ciutadans. Tot i les diferents concepcions del concepte de ciutadania, l’extensió de la 

democràcia i la necessitat social dels individus d’interactuar entre ells, sembla que el 

bon ciutadà seria aquella persona que també es preocupa pel bé comú i no, de forma 

exclusiva, dels seus propis interessos individuals. 

 

El llarg debat que es remunta, des de l’Atenes clàssica i la seva agora, així com la 

creixent importància que sobre el significat del concepte de ciutadania s’ha reproduït 

recentment a l’àmbit acadèmic justifica l’interès d’introduir aquest concepte en aquesta 

recerca. El tipus de ciutadania predominant a una determinada societat i les diferents 

nocions i concepcions que hi ha sobre aquest concepte reflecteixen els valors socials 
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predominants a les societats i, per tant, actuant com a elements condicionadors del rol 

i l’activitat ciutadana a l’àmbit públic176.   

 

Els estudis de filosofia política mostren la existència de diferents nocions del que 

hauria de ser la ciutadania segons diferents models normatius. Aquests acostumen a 

presentar-se de forma segmentada en els models liberal, el llibertari i el republicà, 

reflectint diferents visions de com s’ha d’estructurar una societat democràtica i quin ha 

de ser el rol dels ciutadans a l’esfera política (Zapata-Barrero 2001). Tenint present 

que el concepte de ciutadania ha variat de significat de forma freqüent en les diferents 

períodes temporals de la història i segons societats (Zapata-Barrero 2001: introducció). 

Tanmateix, les perspectives sobre la participació ciutadana necessària dintre del 

sistema política es poden simplificar tenint en compte les dues grans divisions 

teòriques sobre el model de democràcia177.  

 

Per una banda, existeix la denominada “teoria elitista” de la democràcia de la qual 

Schumpeter (1979) es un dels màxims representants i basats en les idees de clàssics 

com Pareto, Mosca i Michels. Aquesta teoria considera que la democràcia està 

formada per un conjunt d’institucions polítiques que tenen com a finalitat arribar a 

decisions polítiques i que, mitjançant la elecció dels representants polítics que han de 

elaborar aquestes decisions per part dels ciutadans, facilita que siguin els mateixos 

ciutadans els que decideixen sobre aquestes qüestions (Schumpeter 1979: 250). 

Segons aquest model de democràcia, els ciutadans únicament han de participar en els 

processos electorals per escollir els seus representants polítics que competeixen en la 

esfera electoral amb la finalitat d’aconseguir aquest suport electoral del màxim nombre 

possible de ciutadans. Aquest model de democràcia elitista defensa una divisió del 

treball segons la qual els ciutadans han de centrar-se i actuar a la esfera privada 

mentre considera que únicament els polítics han d’estar presents a l’esfera política. 

Aquesta segmentació s’explica com a conseqüència del baix nivell d’interès en la 

política que acostumen a presentar la majoria dels ciutadans i que, per tant, han de 

deixar als seus representants polítics la llibertat per representar-los i actuar a l’àmbit 

polític. Portant aquesta divisió del treball a la seva màxima expressió, la única forma 

de participació política que és considerada legitima en aquesta forma de democràcia 

és la participació electoral, mecanisme mitjançant el qual els ciutadans poden triar 

                                                 
176.- i condicionant el mateix funcionament democràtic. Kimlicka i Norman (1996: 82) i Galston (1991: 

220).  
177.- i, per tant, de rol ciutadà que comporta implícitament cadascun dels models. 
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entre les diferents elits disposades a assumir la representació política dels interessos 

dels ciutadans178: 

 

“El ciutadà típic descendeix a un nivell inferior de funcionament mental tan aviat 

com s’endinsa en l’àmbit polític. Pensa i analitza d’una forma que ell mateix 

reconeixeria com simple dintre de la esfera dels seus interessos reals … els votants 

fora del parlament han de respectar la divisió del treball entre ells mateixos i els 

polítics que han escollit”. Schumpeter (1979: 262 i 295)179. Traducció pròpia. 

 

Per altra banda, la “teoria participativa” de la democràcia enfronta pràcticament de 

forma directa amb els postulats anteriorment esmentats. Aquest model alternatiu de 

democràcia considera que la participació ciutadana és essencial per al correcte 

funcionament de les institucions i de la societat en general, sent Barber (1984) i la 

seva democràcia forta un dels exemples més recents d’aquesta perspectiva 

democràtica. Aquest model de democràcia posa l’accent en el control que els 

ciutadans tenen sobre el seu propi destí en el sentit que incideixen en les decisions 

polítiques i, a més, considera que la participació intensiva dels ciutadans comporta 

uns beneficis educatius ja que ajuda a crear ciutadans més informats i políticament 

més sofisticats (Heywood 2007: 74) i també exerceix uns impactes positius sobre el 

funcionament de les institucions representatives: 

 

“ la participació converteix els ignorants en experts, al fer que la gent es senti més 

eficient i interessada, a l’incrementar el nivell d’educació política i al reduir els 

sentiments d’alienació o apatia cap al sistema polític. Açò que constitueix un 

element positiu per a l’individu, implica també un benefici fonamental per al 

sistema polític. La participació del ciutadà en la política és l’únic mitjà pel qual la 

capacitat de resposta del govern (responsiveness) pot estar garantida, ja que és 

bastant improbable que els governs contestin a les demandes d’aquells ciutadans 

que es mantenen passius”. Anduiza (1999: 5). Traducció pròpia. 

 

De forma oposada al tipus de ciutadania que ens dibuixa el model elitista de la 

democràcia, la teoria participativa mostra un model de ciutadania activa que tendeix a 

                                                 
178.- al mateix temps, aquesta teoria de la democràcia dibuixa un model de ciutadà amb un caràcter 

eminentment passiu i únicament interessat de forma circumstancial en l’esfera política, interès que es 

canalitza per la participació electoral.  
179.- Citat també a Anduiza (1999: 4).  
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cooperar de forma més intensiva amb la resta de ciutadans per la seva participació 

política freqüent180. 

 

De forma similar a l’anàlisi sobre el model de ciutadania als Estats Units que realitza 

Dalton (2008), la concepció del concepte que s’utilitza en aquesta recerca està 

restringit a les virtuts cíviques i la identitat ciutadania, sense entrar en una construcció 

normativa de la “teoria de la ciutadania” característic de la filosofia política i breument 

esmentat en els paràgrafs anteriors. Seguir la forma de treballar el concepte de 

ciutadania d’aquesta branca de l’acadèmia implicaria estudiar les relacions entre els 

ciutadans i entre aquests i l’estat i que tindria, per tant, un abast molt més ampli i que 

requeriria ser el centre d’atenció de la recerca181. El concepte o conceptes de 

ciutadania que estudiarem no es troben, a priori, encasellats en cap línia de 

pensament polític sinó que reflecteixen el que la gent considera que significa ser un 

“bo ciutadà”. És a dir, els diferents models de ciutadania seran un reflex de la barreja 

d’expectatives que els propis ciutadans expressen sobre el que hauria de ser el seu rol 

a la política (Dalton 2008: 21). Com ja ha estat assenyalat, la diversitat existent a les 

nostres societats provoca la existència de perspectives i nocions diferents del que 

significa ser un bo ciutadà (Sniderman, Fletcher, Russell i Tetlock 1996). Tanmateix, 

els diferents models ideals de ciutadania expressats pels ciutadans no tenen per que 

coincidir amb els realment expressats i existents a la societat, ni tenen que coincidir 

amb els seus propis valors i comportaments, deixant la coherència i congruència entre 

els valors i actituds ideals expressats pel conjunt de la ciutadania i els comportament 

reals del ciutadans per altres estudis. 

 

Sobre quins elements es construeix la teoria de la bona ciutadania? Segons Dalton 

(2008: 22-24) aquesta teoria gira als voltant de tres elements bàsics (Dalton 2008: 22-

24). El primer dels elements inclosos és un dels factors elementals que constitueixen 

                                                 
180.- La visió elitista de la ciutadania seria un compendi de la cultura parroquial i la súbdita en la que els 

ciutadans no es consideren massa implicats en el seu sistema polític i on la seva participació política és 

puntual mentre que la visió participativa correspon al tipus ideal de cultural política amb el mateix nom i 

que es caracteritza per tenir un ciutadans implicats, vigilants i actius en l’àmbit polític. 
181.- Així com tampoc ens centrarem a estudiar la ciutadania com a condició legal, esperant que els 

models de ciutadania (bona ciutadania) siguin pràcticament independents de les qüestions legals que es 

centren en les normes que atribueixen aquesta condició als individus. 
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la ciutadania democràtica, és a dir, la participació política182. Altre element fa referència 

a l’acceptació de l’autoritat de l’estat i les seves institucions ja que acceptar la 

legitimitat de l’estat i el respecte i compliment de les lleis i normes establertes és altre 

dels factors de la ciutadania ja que sense aquest la convivència social i la discussió 

política democràtica podrien perillar. Finalment, el darrer element de la ciutadania és el 

anomenat com ciutadania social, el qual centra la seva atenció en la relació entre els 

ciutadans. La idea bàsica que es situa al darrere de la evolució del concepte de bona 

ciutadania és que la progressiva extensió dels drets socials i de benestar global a les 

darreres dècades inclou un deure moral i ètic cap a la resta de membres de la societat 

en la que es forma part. 

 

“ La expansió dels drets civils i polítics crearen una nova categoria de drets socials, 

com els serveis socials, proporcionant ajuda als que ho necessitaven, i prestant 

atenció al benestar dels altres. La ciutadania, d’aquesta forma, inclou una 

responsabilitat ètica i moral cap als altres. La idea de la “justícia distributiva” 

proporciona una base teòrica per a la igualtat com a fonament de la ciutadania”. 

Dalton (2008:23). Traducció pròpia. 

 

Les anàlisis d’aquest autor per al cas americà treuen a la llum la existència de dues 

percepcions diferenciades de la noció de ciutadania. Per una banda, el primer model fa 

referència a una visió d’aquest concepte lligat als deures i obligacions dels ciutadans 

(citizen duty) mentre, per l’altra banda, l’altra noció de la ciutadania va lligada a un 

ideal més participatiu amb una concepció d’una ciutadania més autònoma (engaged 

citizen183). Aquestes anàlisis i resultats són similars als detectats per Morales, Mota i 

Pérez-Nievas (2006) en el cas espanyol. En aquest anàlisi es detectaren dos models 

de ciutadania que sota les etiquetes de “model civic-legalista” i “civic-cooperatiu” 

corresponen, de forma bastant fidel, als dos models detectats en el d’Estats Units. En 

aquests dos estudis es pot apreciar que en el model de ciutadà civic-legalista (o citizen 

duty) destaca la percepció de que un bo ciutadà és aquell que participa en els comicis 

electorals i que compleix amb les seves obligacions com a ciutadà com, per exemple, 

obeint la llei i pagant els impostos, mentre que el cooperatiu (o engaged citizen) 
                                                 
182 “Una qüestió central sobre la noció de la ciutadania democràtica gira al voltant de quants ciutadans 

haurien de participar. Hi ha poc consens sobre quanta participació, i com s’hauria d’articular, seria 

beneficiosa per la democràcia”. Dalton (2008: 23). Traducció pròpia. 
183.- Aquestes dues etiquetes dels models de ciutadania són els originals emprats per Dalton (2008: capítol 

2) i que resulten de la utilització d’una anàlisi factorial de diferents aspect4e3s que marquen formes 

diferents d’entendre-la. 
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tendeix a reflectir una major rellevància del rol actiu en l’àmbit polític no electoral així 

com una major necessitat d’actitud crítica a la mateixa ciutadania. De fet i com ja 

apunta Dalton (2008: 29) s’aprecia cert paral·lelisme amb els models normatius: 

 

“ Si la ciutadania legal [citizen duty] reprodueix el model tradicional de ciutadania 

democràtica … la ciutadania implicada [engaged citizenhip] es superposa 

parcialment amb els models de ciutadania liberal o comunitària … aquesta darrera 

recorda els valors implícits en la idea de Strong Democracy de Benjamin 

Barber”.Dalton (2008: 29). Traducció pròpia. 

 

Per tant, les associacions voluntàries com a forma col·lectiva de treballar i cooperar 

dels ciutadans per tal de millorar determinats aspectes de la societat en la qual vivim, 

haurien de tenir, segons les nostres hipòtesis, un impacte positiu sobre el model de 

ciutadania cooperatiu ja que és el model de ciutadà més proper al que els seus 

membres actius porten a terme a les associacions. Al mateix temps considerem que el 

grau d’implicació ciutadana en el teixit associatiu també incidirà en la importància 

atribuïda als valors del model de ciutadania cooperatiu degut a que la implicació activa 

en les associacions hauria d’incidir de forma positiva en la reproducció dels valors 

solidaris i participatius propis d’aquest model de ciutadania. 

 

Per altra banda, creiem que els valors relacionats amb el model de ciutadania legalista 

van relacionats amb un model de ciutadania amb característiques polítiques més 

passives i, per tant, esperaríem que la participació en les organitzacions del teixit 

associatiu no tingui cap efecte sobre el desenvolupament d’aquests valors. 

 

Taula 4.4.- Hipòtesis sobre el model de ciutadania. 

H4a: La participació en associacions de qualsevol tipus exercirà un efecte positiu en 

el model de ciutadania cooperatiu 

H4b: L’impacte positiu sobre el model de ciutadania cooperatiu que es produirà 

entre els membres actius serà més fort que entre els passius 

H4c: La participació en qualsevol tipus d’associacions no ajudarà a desenvolupar el 

model de ciutadania legalista 
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4.1.3.3 La participació política 

 
La democràcia com a forma de govern del poble, implica la participació dels ciutadans 

en els afers de l’àmbit polític. Participació que potser molt diversa i dirigir-se a 

participar en el procés per escollir els representants polítics que exerciran el poder i la 

representació popular a les institucions polítiques, per fer arribar propostes i demandes 

als seus representants polítics i, també, per mostrar la seva percepció o opinió sobre 

algun tema concret (opinió que pot estar en línia amb la defensada pel poder polític o 

en desacord).  

 

Tanmateix, en el context de la democràcia representativa, la responsabilitat sobre el 

processos pel quals es regulen les decisions polítiques, les mateixes decisions 

polítiques i les polítiques públiques que d’elles es deriven així com la gestió de la 

posterior fase d’implementació de les polítiques públiques recau sobre els 

representants polítics. Per altra banda, aquesta responsabilitat dels representants 

polítics s’explica per la mateixa característica en que es fonamenta aquest sistema 

democràtic, és a dir, en la cessió que fan els ciutadans de la sobirania, mitjançant la 

elecció dels representants polítics, per un període de temps determinat. Així, els 

ciutadans disposen de diferents mecanismes per controlar les accions i decisions de 

les seves elits polítiques. Entre aquests mecanismes, tradicionalment ha destacat el 

vot com a forma de transmetre a les elits polítiques la seva acceptació o disconformitat 

amb l’acció de govern mitjançant la reelecció o el canvi del seu suport electoral i, per 

extensió, de la seva sobirania. Però el vot no és l’únic mecanisme del qual disposa la 

ciutadania per fer arribar les seves preferències i opinions a les seves elits polítiques. 

Existeix una diversitat d’activitats polítiques que serveixen per comunicar-se amb les 

seves elits sense haver de tenir present, aspecte bastant important, el moment  etapa 

formal del procés polític institucional. 

 

La participació política és un conglomerat de mecanismes o activitats molt variades 

que vertebren la democràcia representativa i que serveixen tant per escollir les elits 

polítiques que tenen la responsabilitat de representar-los per un període de temps 

determinat com per comunicar-se i transmetre demandes (inputs) quan els ciutadans 

ho considerin necessari. Tanmateix, la gran quantitat d’acadèmics que han dedicat 

part dels seus esforços a estudiar la participació política (Laswell 1936; Milbrath 1965; 

Verba i Nie 1972; Verba, Kim i Nie 1978; Barnes, Kaase et al 1979;  Parry, Moiser i 

Day 1992; Verba, Schlozman i Brady 1995; Dalton 2002; Anduiza i Bosch 2004; 
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Torcal, Montero i Teorell 2006) no han aconseguit construir una única definició 

d’aquest concepte, el qual presenta diferències en funció de la característica en la que 

l’acadèmic centra la seva atenció. Així, per exemple, Laswell (1936) indicava que la 

participació política és aquella activitat que permet als ciutadans que la realitzen 

aconseguir algun impacte a l’esfera política, Milbrath (1965) amplia la concepció de les 

activitats que poden ser considerades polítiques, mentre Verba i Nie (1972) realitzaren 

la definició clàssica de la participació política segons la qual la participació política són 

aquelles activitats del ciutadans més o menys directament orientades a influir en la 

elecció de les persones que governen o en les decisions que han de prendre (citat a 

Torcal, Montero i Teorell 2006: 48). Malgrat la existència de diferents matisos, aquests 

autors indiquen que si que hi ha alguns elements bastant comuns en totes les 

definicions sobre la participació política i les seves diferents activitats: 

 - L’acció ha de tenir connotacions polítiques 

 - Es busca un impacte en les decisions polítiques i/o transmetre alguna 

demanda (input) o opinió al sistema184 

 - Ha de comportar un rol actiu dels ciutadans 

 - Ha de ser realitzat pels ciutadans  

 

Però, és un comportament racional el comportament actiu dels ciutadans en l’esfera 

política? Alguns acadèmics han insistit que com a conseqüència d’algunes de les 

característiques de la participació política i els tipus de resultats que d’aquesta se’n 

deriven, la opció més racional tendeix a ser la del ciutadà gens o poc participatiu, 

decisió que, per tant, aniria en funció dels càlculs estratègics. Així, Olson (1963) al seu 

model d’acció col·lectiva assenyala que la participació en activitats polítiques s’ha 

d’explicar seguint una anàlisi racional. Segons aquesta anàlisi racional els individus 

únicament tindran un rol actiu a l’esfera política en tant en quant els beneficis de la 

seva acció siguin superiors als costos que aquesta activitat porti associats. Així, com la 

majoria de les accions polítiques van orientades a aconseguir un bé públic, el qual una 

vegada assolit pot ser gaudit per tota la societat (impossibilitat d’exclusió), aquesta 

característica contribueix a augmentar la probabilitat de que apareguin comportaments 

de free-rider. Mentre els costos de participar fan referència als costos d’oportunitat que 

implica prendre part a l’activitat així com les característiques pròpies de les diferents 

formes de participació (per exemple, la disponibilitat de temps que és necessària per 

participar en les activitats de campanya o els diners necessaris per fer la aportació 

                                                 
184.- Com assenyalen Torcal, Montero i Teorell (2006: 49) la participació política dels ciutadans ha d’anar 

dirigit cap a qualsevol decisió que condicioni l’assignació jeràrquica de valors d’una societat.  
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econòmica a favor del candidat o la causa política que es defensa), costos que han de 

ser compensats pels recursos dels individus per tal que aquests tinguin un rol 

participatiu. Des d’aquesta perspectiva i tenint en compte, els tipus de resultats 

col·lectius que són fruit de la participació política sembla normal esperar que la 

participació sigui mínima. Tanmateix la existència de diferents beneficis o 

recompenses sí que faciliten la participació dels ciutadans en la política, fent aquests 

referència als beneficis col·lectius i selectius que es deriven de la participació política i 

dels resultats de la mateixa, sent aquestes recompenses més variades entre els grups 

de ciutadans actius en forma de beneficis materials, socials o personals185 

(Rosenstone i Hansen 1993: 16-17)186. Aquesta visió de la participació política 

entroncaria bastant amb la participació de tipus instrumental (Parry 1972: Parry, 

Moyser i Day: 1992) que únicament s’explica per l’interès dels participants en 

aconseguir algunes resultats concrets: 

 

“La teoria instrumental és, bàsicament, la més sincera i adoptada. Aquesta teoria 

assumeix que la participació es projecta cap a la promoció o la defensa dels 

objectius dels participants amb la minimització dels costos i la maximització dels 

efectes”. Parry, Moyser i Day (1992: 9). Traducció pròpia. 

 

Aquesta participació de tipus instrumentals no és la única teoria que ens pot servir per 

explicar la participació ja que segons aquests mateixos autors la participació política 

pot tenir les seves bases en models comunitaris, educatius i expressius (Parry, 

Moyser i Day, capítol 1). Mentre Salisbury (1975) fa servir altres models per explicar la 

participació política i comenta que aquest comportament polític ha estat estudiat com 

un element legitimador des de la perspectiva elitista o, per altra banda, com una forma 

de resolució de conflictes: 

 

“La participació política es contemplada com un acte de legitimació. En la mesura 

que els ciutadans participen en afers governamentals, mitjançant els votants o 

qualsevol altre mecanisme existent, ells donen el seu consentiment a les decisions i, 

per tant, legitimen eixes decisions i el règim que les ha realitzat ... una interpretació 

general del significat de la participació s’associa principalment amb Rousseau i 

                                                 
185 .- Els beneficis materials són aquells que són tangibles mentre els socials són aquells intangibles que 

sorgeixen de la interacció social i que van lligats a l’status i la camaraderia amb els altres participants i els 

personals fan referència a la satisfacció de l’individu per haver contribuït a l’activitat. 
186.- Consultar també Schlozman, Verba i Brady (1995) i Verba, Schlozman i Brady (1995: capítol 4). 
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John Stuart Mill. Per aquests autors, la participació serveix per a solucionar els 

conflictes socials”. Salisbury (1975: 326). Traducció pròpia. 

 

Passant a estudiar les diferents activitats de la participació política cal destacar la 

existència de dues gran etapes diferenciades. De la primera etapa, Milbrath (1965) 

realitza una estructuració jeràrquica unidimensional187 de la participació política basada 

en els costos i en les diferents característiques de cadascuna de les activitats188. 

D’aquesta estructura jeràrquica (Milbrath 1965: 18), aquest autor estableix una 

distinció entre els ciutadans dividint-los en tres grans grups: els apàtics (que tenen un 

comportament polític passiu), els espectadors i els gladiadors, els quals són capaços 

d’assumir els exigents costos que suposa la participació en les activitats ubicades en 

la cúspide de la estructuració jeràrquica i que participen en totes les activitats 

polítiques189. Mentre a la segona etapa, Verba i Nie (1972: 45) consideren que 

ciutadans no es poden separar únicament en funció del seu grau d’activitat política, ja 

que la diversitat dels mecanismes de participació política poden atreure a diferents 

ciutadans en funció de les seves motivacions personals i en funció de les seves 

conseqüències, aportant una visió multidimensional190 de la participació política que 

condiciona els següents i actuals estudi d’aquest fenomen: 

 

“La reflexió sobre la multidimensionalitat de la participació política com a 

concepte i com a objecte d’estudi suposa un avanç molt important en la recerca 

d’aquesta matèria, ja que reconeix que els processos individuals i sociopolítics que 

                                                 
187.- Milbrath (1965: 16): “L’activitat política sembla tenir un patró o conglomerats característic. Açò 

sembla ser veritat en dos sentits: (1) les variables que correlacionen amb una activitat política específica 

tendeixen també a correlacionar amb altres activitats polítiques; (2) sembla hi haure una jerarquia en la 

implicació política”. Milbrath (1965:16). Traducció pròpia.  

Jerarquia que, per altra banda, s’explica segons els diferents costos que les diferents activitats politiques 

porten associats (Milbrath 1965: 19). 
188.- Per exemple, aquest autor assenyala que algunes activitats poden ser puntuals en el temps o tenir un 

caràcter més estable i continuat, poden ser expressives o instrumentals, requerir diferents nivells de 

recursos, etc (Milbrath 1965: 9-13). 
189.- En aquesta estructuració jeràrquica, per tant, Milbrath acaba classificant tant les diferents activitats 

de participació com els ciutadans en funció de la seva participació. 
190.- Verba, Nie i Kim (1978: 52): “De fet, la participació política és, al mateix temps, unidimensional i 

multidimensional. Aquesta dualitat s’explica per la existència d’una dimensió bàsica d’activisme sobre la 

qual els ciutadans poden ser ordenats; mentre, al mateix temps, es poden fer distincions més refinades 

entre els mateixos activistes en funció dels tipus d’activitats en les quals s’impliquen”. Traducció pròpia. 



 211

condueixen a la participació dels ciutadans difereixen considerablement en funció 

del tipus d’activitat política de la qual es tracti”. Morales, (2006: 18). Traducció 

pròpia. 

 

Verba, Nie i Kim (1978: 55) varen realitzar una primera classificació de la participació 

política en funció del a) tipus d’influència i el nivell d’informació que requereix l’activitat 

política, b) el tipus de resultat, c) el nivell de conflicte, d) el grau d’esforç individual que 

porta associat i e) el grau de cooperació que requereix amb altres ciutadans191. 

Classificant la participació política en quatre grans modes de participació política 

(Verba i Nie 1972: capítols 3 i 4, Verba, Nie i Kim 1978: capítol 3) i detectant com 

assenyala Dalton (2002: 30) el procés d’especialització dels ciutadans en els diferents 

modes de participació reafirmant la multidimensionalitat del concepte192: 

 - El vot 

 - L’activitat de campanya 

 - L’activitat comunitària (communal activity) 

 - La participació parroquial o de contacte 

 

Aquesta estructura de les diferents formes de participació electoral s’ha conservat, a 

gran trets, en estudis posteriors, en els quals s’ha eliminat la participació parroquial o 

de contacte esmentada per Verba et al degut a que aquesta activitat pretenia un tipus 

de resultat individual i, per definició, els resultats de la participació política han de ser 

col·lectius i s’ha introduït les formes de participació de protesta com a conseqüència 

de l’augment del repertori193 d’activitats de participació política i del pioner estudi de 

                                                 
191.- Aquestes dimensions de la participació política i les diferents característiques que porten associades 

també poden ser consultades a Dalton (2002: 34), tot i que amb modificacions degut a la inclusió de la 

participació de protesta.  
192.- Dalton (2002: 33): “[Sidney Verba i els seus companys] trobaren que la gent no acostuma a utilitzar 

les diferents activitats de participació política de forma similar, com s’havia assenyalat anteriorment per 

molts analistes. En canvi, la gent tendeix a especialitzar-se en determinades activitats en que coincideixen 

les seves motivacions i objectius. Determinades activitats de participació tendeixen a realitzar-se 

conjuntament formant com dimensions participatives. Una persona que participa en alguna activitat d’una 

determinada dimensió és probable que també participi en altres activitats de la mateixa dimensió, però no 

necessariament en activitats que formen part d’altres dimensions participatives”. Traducció pròpia.  
193.- Augment del repertori d’activitats polítiques que pot comportar canvis en el tipus de participació dels 

ciutadans. Norris (2002: 222): “Els creixents nivells de capital humà i el procés de modernització social 

han conduit, als col·lectius de ciutadans que disposen de major educació a les societats postindustrials, a 

canviar com a principi de funcionament la lleialtat per la capacitat d’elecció, i canviar des del repertori 



 212

Marsh (1974)194. En aquest estudi, Marsh (1974) va desenvolupar un model en el que 

ordenava en un continuum les diferents activitats polítiques, en el que en els extrems 

es situava, per una banda, el vot com la forma de participació política més 

convencional mentre en l’altre extrem, les ocupacions i accions violentes mostraven la 

cara radical de la participació política no convencional. 

 

Per la seva banda, estudis més recents sobre la participació política han col·locat el 

seu focus d’atenció, seguint la idea dels diferents costos que tenen associades les 

diferents activitats de participació política, en el nivell d’exigència que requereix 

cadascuna de les activitats com a conseqüència dels diferents recursos que demanda 

als ciutadans per poder-ne participar (Verba, Schlozman i Brady 1995)195: 

 

“Les activitats polítiques es caracteritzen per ser diverses des de diferents punts de 

vista. En lloc de proposar una altra tipologia de participació política, observarem 

tres distincions analítiques principals entre aquelles activitats que estem estudiant 

... ens centrem en aquestes distincions concretes degut a que pensem que aquestes 

són crucials políticament per entre la naturalesa de les diferents activitats ... La 

primera distinció entre les activitats polítiques es basa en allò que es requereix per 

realitzar o participar en l’activitat –temps, diners o recursos. Totes les activitats de 

l’acció política requereixen un input, o be temps i diners. Aquell que es requerit és, 

com veurem, important per determinar quina veu es escoltada ... també hi ha 

variació en la quantitat de recursos que requereixen cadascuna de les activitats 

polítiques”. Verba, Schlozman i Brady (1995: 43-44). Traducció pròpia. 

 

                                                                                                                                               
d’activitats polítiques electorals cap a repertoris mixtes en els que es combinen les activitats de 

participació electorals amb les accions de protesta política”. Traducció pròpia.  

Del canvi de repertori dels ciutadans cap a formes  de participació més de base social i no institucional 

veure Dalton (2002: 56). 
194.- Per consultar una anàlisi més recent de la participació de protesta Dalton (2002: capítol 4).  
195.- Altres distincions dels diferents instruments de participació política que estan a l’abast dels ciutadans 

es basen en la diferent capacitat que mitjançant els mecanismes tenen els ciutadans per fer arribar les 

seves opinions i preferències a les elits polítiques mentre que altra distinció es centra en el volum 

d’activitat política que es pot realitzar. En aquest sentit, mentre un ciutadà pot exercir el seu dret de vot de 

forma puntual, òbviament una única vegada cada convocatòria electoral i quan ho requereixi les 

institucions polítiques, altres formes de participació poden realitzar-se de forma continuada (col·laborar 

amb un partit polític), amb la intensitat que cadascú consideri adient (enviar cartes o mails als 

representants polítics) i en el moment que el ciutadà ho cregui oportú. 
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Molt recentment, Torcal, Montero i Teorell (2006) han realitzat una nova proposta de 

tipologia de participació política. Aquesta nova tipologia es basa en la utilització de 

dues dimensions que els hi serveixen per dividir entre les diferents activitats de la 

participació política fent, la primera dimensió, referència al tipus de canal d’expressió 

mentre la segona depèn del mecanisme d’influència. Així, la primera dimensió serveix 

per diferenciar entre aquelles accions polítiques realitzades dins del marc de la 

representació democràtica i aquelles altres que es porten a terme mitjançant canals 

d’expressió extra-representatius. Tot i que cal entendre el marc de la representació 

democràtica de forma amplia i no com la típica, però bastant útil i simple, distinció 

entre participació electoral o no electoral (Torcal, Montero i Teorell 2006: 56): 

 

“La tipologia representativa inclou, per tant, un grup d’activitats més ampli, el qual 

té com a característica principal que aquestes activitats estan orientades cap als 

canals formals de representació existents en els sistemes democràtics: els partits 

polítics i els representants polítics escollits, així com els governants i els 

treballadors públics. Les activitats extra-representatives, en canvi, no tenen als 

representants oficials com els seus principals objectius d’influència”. Torcal, 

Montero i Teorell (2006: 59). Traducció pròpia. 

 

Per altra banda, per la segona dimensió aquests autors han aplicat la distinció de 

Hirschman (1970) entre la veu i sortida, dividint les activitats polítiques en funció de si 

requereixen una participació personal activa (veu) de l’individu o anònima (sortida). A 

la següent figura es pot veure la tipologia: 

 

Figura 4.6.- Tipologia dels modes de participació política de Torcal, Montero i Teorell: 

 
  Canals d’expressió 

 Representatius Extra-representatius 

Sortida Vot 
Participació de 

consum 

No 

orientada 
Activitat de partit Activitat de protesta 

Mecanismes 

d’influència 

Veu 

Orientada Contacte 

Font: Torcal, Montero i Teorell (2006: 58). 

 

Aquesta darrera tipologia de modes de participació té un contingut teòric al darrera que 

la sustenta però hi ha alguns aspectes que ens sembla que no acaben d’estar 
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correctament solucionats. Per una banda i com acaben reconeixent els mateixos 

autors (Torcal, Montero i Teorell 2006: 59), la falta de una clara ubicació de la 

participació de contacte pot resultar problemàtics mentre, per altra banda, la distinció 

entre la participació personal activa (la veu) entre orientada i no orientada no acaba 

d’estar massa clara, ja que no són les manifestacions unes activitats de protesta que 

tenen com a finalitat fer arribar unes demandes o opinions concretes als representants 

polítics? Per tant, l’activitat de protesta sí que podria ser considerada com orientada ja 

que, tot i que moltes vegades presenta unes clares característiques expressives 

davant d’algun determinat succés, acció o decisió dels representants polítics, la seva 

mateixa realització té com a darrera finalitat la de mostrar el suport o el descontent als 

representants polítics.  

 

Tanmateix i com ja s’ha esmentat abans, aquesta darrera tipologia és molt interessant 

teòricament degut a la utilització de les categories teoritzades per Hirschman (1970) 

sobre la resposta dels ciutadans davant la política, tot i que considerem que és arriscat 

ubicar considerar les diferents formes de participació en alguna d’aquestes dues 

categories concretes degut a que pensem que aquesta classificació dependria de la 

intencionalitat que el individu atribueix a alguna determinada activitat, que pot variar en 

funció dels individus i entre un mateix individu en funció del moment, i de la qual no 

disposem de dades per poder-les categoritzar.  

 

Finalment i respecte a la relació que considerem que la participació en associacions 

pot tenir amb les diferents dimensions de la participació política, creiem que en general 

quan més costos tingui la forma de participació i, per tant, sigui més exigent en terme 

de recursos necessaris, únicament seran capaços d’assumir aquests costos els 

membres actius de les associacions ja que seran els ciutadans que disposin de més 

recursos com a conseqüència del procés d’aprenentatge que facilita la implicació 

activa en les associacions.  

 

A més, altre tema a tenir present és el grau de conflictivitat de l’activitat en dos sentits, 

per una banda, respecte al nivell de convencionalitat de la forma de participació i en 

quant al grau d’iniciativa i compromís polític que implica, la participació en 

associacions polítiques serà altre factor fonamental. Per exemple, la participació 

electoral és una acció, en quant a mecanisme central de les democràcies 

representatives, convencional i amb un baix nivell d’iniciativa i compromís personal ja 

que els costos de participar són molt reduïts i aquest tipus de participació és anònim 

mentre les accions polítiques il·legals serien los formes de participació menys 
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convencionals i que requereixen un alt grau d’iniciativa dels individus participant per 

assumir els costos d’aquesta participació. 

 

Tot i la existència de diferents tipologies creades al voltant de l’estudi de les dades i de 

les relacions que s’estableixen entre les diferents activitats polítiques, considerem que 

si, per una banda, en la immensa majoria de les ocasions les diferents tipologies 

participatives es reproduiran a les diverses societats que podem estudiar, també cal 

fixar-se en les relacions que s’estableixen entre els diferents mecanismes de 

participació per tal de tenir una informació més acurada sobre la participació política 

dels ciutadans de cada societat, per l’altra.  

 

L’anàlisi estadístic realitzat per veure les diferents dimensions de la participació no 

electoral a Catalunya ens mostra que la participació ciutadana en els diferents 

mecanismes tendeix a agrupar-se en 5 grans dimensions, com es pot observar a la 

següent taula196. Aquestes dimensions sorgeixen de l’estudi, mitjançant la tècnica de 

l’anàlisi factorial, de les interrelacions en la participació declarada pels entrevistats 

entre les diferents activitats de participació política per les quals es preguntava en 

aquest qüestionari (Ferrer, Medina i Torcal 2006: 133). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196.- Cal esmentar que l’anàlisi factorial presentat en aquest pàgina i que vertebra les formes de 

participació que s’estudiaran, ha estat forçat a 5 dimensions (el darrer valor de l’eigenvalue és de 0,983, 

molt proper a 1) ja que, segons el nostre criteri, diferencien millor les tipologies de participació i s’apropa 

bastant a la tipologia de Montero, Torcal i Teorell (2006). L’anàlisi factorial inicial pot ser consultat a 

l’annex d’aquest treball. 
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Taula 4.5.- Anàlisis factorial de les diferents accions polítiques. 

   1 2 3 4 5 
Contactar amb un polític  ,493 ,568   
Contactar amb alguna associació 
o organització  ,712    

Contactar amb un funcionari 
estatal, autonòmic o local  ,663    

Col·laborar amb un partit polític   ,787   
Col·laborar amb un grup d’acció 
ciutadana197 ,369 ,367 ,321   

Col·laborar amb alguna 
associació ,332 ,634    

Portar enganxines d’alguna 
campanya    ,424  

Signar una petició ,501   ,522  
Participar en una manifestació    ,712  
Participar en una vaga    ,792  
Boicotejar determinats productes ,657     
Comprat determinats productes 
per raons polítiques o ètiques ,689     

Donar diners ,571 ,305    
Recaptar diners per alguna causa ,557     
Adreçar-se als mitjans de 
comunicació   ,515  ,305 

Participar en activitats il·legals de 
protesta     ,677 
Assistir a una reunió política o 
míting   ,661   

Desenvolupar algun tipus d’acció 
violenta     ,777 

Anàlisi de components principals. Mètode de rotació: Varimax.  
Mesura d’adequació mostral de Kaiser-Meyer-Olkin = 0,870 
 
Les diferents dimensions de la participació política no electoral, mostrada a la darrera 

taula (com a resultat de l’agrupació de les diverses accions polítiques), corresponen a 

la participació de consum-econòmica, la participació comunitària, la participació de 

campanya, la expressiva o de denuncia i, en darrer lloc, la participació de protesta 

il·legal, respectivament.  

 

Tot seguit, s’ha intentant reformular la tipologia de formes de participació política 

combinant, per una banda, la dimensió, assenyalada per Verba, Schlozman i Brady 

(1995, que fa referència al nivell de recursos necessaris per participar en els diferents 

mecanismes i, per altra banda, el grau de conflictivitat que presumiblement porten 

associades aquestes diferents formes de participació. 

 

                                                 
197.- Aquesta activitat ha quedat ubicada en la participació comunitària degut a que considerem que 

s’ajusta millor a aquesta forma de participació com, a més, quedava clarament reflectit a l’anàlisi factorial 

inicial.  
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Figura 4.7.- Una revisió de la tipologia dels modes de participació política: 
Grau de conflicte 

  
Baix Mitjà Alt 

Baixos Vot   
Nivell de 
recursos 

Mitjans i/o 
alts 

Part. Comunitària 

Part. de Consum 

Part. Expressiva 

Part. Campanya 

Part. de Protesta 

il·legal 

 

Per tant, segons la nova tipologia de formes de participació política i com a 

conseqüència de la gran varietat i diversitat de formes de participació pel que respecta 

al seu mecanisme d’influència, els recursos que requereixen i el grau de conflicte que 

porten associats (bastant relacionats amb el nivell de convencionalitat de les 

activitats), considerem que les conseqüències de la implicació associativa no es 

donaran de forma homogènia en les diferents dimensions de la participació política.  

 

Per una banda, mentre el vot, la participació de consum-econòmica i la comunitària es 

diferencien de la resta pel seu baix nivell de conflicte, internament la participació 

electoral és la forma de participació menys exigent en termes recursos i juntament 

amb la participació de consum el seu mecanisme d’influència és la sortida i, per tant, 

són unes formes de participació més anònimes i individuals en contraposició a la 

participació comunitària. Per la seva banda, les formes de participació expressiva o de 

denuncia i la de campanya requereixen una quantitat de recursos individuals per 

poder-ne participar, presenten un nivell més alt de conflicte i, a més, acostumen a ser 

activitats col·lectives. Pel que respecta a la participació de protesta il·legal considerem 

que bàsicament degut a les seves peculiars característiques, marcades per l’alt grau 

de conflictivitat que aquestes activitats porten associades, funciona amb una lògica 

bastant diferenciada. 

 

Una vegada en aquest punt, cal comentar les raons per les quals en els darrers temps 

s’ha anat configurant o detectant la existència de més tipus de formes de participació 

política com ens assenyala Norris (2002: 215)198 i que es veu justificat pel progressiu 

canvi cultural que es dona a les societats avançades. Canvi cultural que, s’explica pel 

canvi en les condicions de vida i l’assoliment d’un nivell de vida confortable per una 

                                                 
198.-  Norris (2002: 215) ens diu: “...en lloc de desgastar-se, l’activisme polític s’ha reinventat a les 

darreres dècades mitjançant els grups (les organitzacions col·lectives que estructuren l’activitat política), 

els repertoris (les accions que són utilitzades per la expressió política), i els targets (els actors polítics als 

quals els participants tracten d’influenciar). El sorgiment de la protesta política, els nous moviments 

socials i l’activisme cibernètic són clars exemples d’aquests canvis.” 
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part important de la població (tot i que aquests canvis, com s’ha esmentat, s’han 

concentrat en els països desenvolupats mentre la majoria de la població del planeta 

segueixen vivint en condicions precàries), està relacionat amb el sorgiment de valors 

més postmaterialistes (Inglehart 1977) i d’un procés de mobilització cognitiva (Dalton 

1988) que produeix una ciutadania més políticament activa que cerca nous camins i 

mecanismes per incidir en el procés polític, com ho assenyala Dalton (2008: 68): 

 

“Al temps que augmenten les habilitats polítiques i els recursos, els ciutadans se 

n’adonen la capacitat limitada del vot com a instrument per influir en la política, i 

comencen a participat a traves de formen individualitzades, directes i dirigides a les 

decisions polítiques. A més a més, l’augment dels valors expressiu animen la 

participació en activitats que tenen el seu inici en els mateixos ciutadans, que estan 

menys restringides, directament relacionades amb el govern i més orientades cap a 

les polítiques”. Dalton (2008: 68). 

 

Finalment, respecte a les expectatives que tenim sobre la relació entre la implicació en 

la xarxa associativa i les diferents dimensions de la participació política, pensem que la 

implicació en teixit associatiu no presentarà incidències en aquelles formes de 

participació que requereixen menys recursos i que tendeixen a ser anònimes (per 

anònimes ens referim al seu caràcter secret que assegura que les preferències 

partidistes de l’elector no seran revelades).  

 

En canvi, a mesura que augmenti el grau de recursos necessaris pensem que la 

implicació en associacions anirà tenint més incidència en la capacitat per mobilitzar i 

incentivar la participació dels seus membres. Aquest efecte considerem que 

s’accentuarà en les associacions polítiques a mesura que augmenti el grau de 

conflictivitat dels mecanismes de participació mentre considerem que les especials 

característiques de la participació de protesta il·legal, la qual requereix gran quantitat 

de recursos i d’implicació personal per assumir els costos d’aquesta participació, 

diluirà la capacitat de les associacions per incentivar la participació política dels seus 

membres i la seva capacitat per mobilitzar-los per la participació. Les hipòtesis 

concretes entre la implicació associativa i la participació política dels ciutadans es 

troben exposades a la següent taula: 
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Taula 4.6.- Hipòtesis sobre la participació política. 

 

H5a: La implicació en la xarxa associativa no presentarà cap incidència en el vot 

H5b: La implicació dels ciutadans en el teixit associatiu afectarà positivament la 

participació de consum i comunitària  

H5c: La implicació en associacions incidirà positivament en la participació 

expressiva i de campanya, especialment quan la vinculació es doni amb 

organitzacions de tipus polític 

H5d: La implicació en la xarxa associativa no tindrà efectes sobre la participació de 

protesta il·legal 

H5e: Sempre que la implicació en el teixit associatiu incideixi en la participació 

política, aquesta incidència serà més important en la vinculació activa i en 

associacions polítiques 
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4.2 Efectes de la participació en associacions 
 

A les pàgines següents es poden observar les diferents anàlisis empíriques que s’han 

realitzat per estudiar la relació entre, per una banda, la participació i el nivell 

d’implicació dels ciutadans en el teixit associatiu i determinades actituds i orientacions 

polítiques així com les diferents formes de participació política, per l’altra. Com s’ha 

anat explicant a les pàgines precedents el nivell d’implicació ciutadana en la xarxa 

associativa s’estudiarà en funció del tipus d’associacions en que els individus estiguin 

implicats (segmentades en associacions polítiques i associacions no polítiques). 

 

L’anàlisi empíric que es presenta tot seguit s’ha realitzat utilitzant tècniques 

estadístiques bivariables com les taules de contingència i la diferencia de mitjanes en 

les que estudiarem la relació entre les variables independents centrals d’aquesta 

recerca (relació dels ciutadans amb el teixit associatiu) i les diferents variables 

dependents abans ja explicades. Tanmateix, la diversitat de factors i elements que 

tenen incidència en les diferents actituds i orientacions polítiques així com també la 

existència d’un conjunt de factors explicatius de la participació política recomanen la 

introducció d’altres variables independents que actuaran com a variables de control i 

ens permetran observar de forma més fiable el tipus de relació que existeix entre 

l’associacionisme i les diferents variables dependents d’aquest estudi. Per tant, 

anàlisis estadístics de regressió multivariable ens acabaran d’indicar el tipus de relació 

i d’incidència que té per als ciutadans la implicació en les associacions voluntàries. 

 

Un dels problemes que s’ha tingut presents alhora de la realització d’aquesta recerca 

fa referència al problema de la causalitat de les relacions, problema que, per altra 

banda, és generalitzat i està sempre present en la immensa majoria de les recerques 

en ciències socials (Verba, Schlozman i Brady 1995: 276-277). Tanmateix, l’habitual 

absència de dades panel, les quals ens ajudarien a solucionar aquest problema, 

requereix una aposta inicial de la orientació de la recerca. En aquest sentit, la gran 

quantitat de literatura que s’ha desenvolupat a les ciències socials, des de la primera 

part del segle XIX, sobre la importància i els efectes que la participació en les 

organitzacions del teixit associatiu justifica teòricament la direcció causal assumida en 

aquesta recerca. A més, aquesta justificació teòrica es reforça si tenim present el rol 

que les organitzacions de l’entramat associatiu juguen com actors socialitzadors i que, 

per tant, presenten incidències continues en el procés de socialització de l’individu.  
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De forma obvia, aquesta tria no nega la existència d’un cercle virtuós entre, per 

exemple, l’associacionisme dels ciutadans i els seus valors i orientacions polítiques i la 

bidireccionalitat de les seves relacions però considera que el fet que la participació en 

associacions voluntàries facilita recursos i habilitats als individus, enforteix la seva 

ubicació com element antecedent de les actituds i el posterior comportament polític 

dels ciutadans. 

 

Quines són les variables de control que s’ha utilitzat en les anàlisis de cadascuna de 

les variables dependents? Per tal de tenir una clara visió de la diferent distribució de 

les orientacions polítiques i les diferents formes de participació entre els diferents 

grups o col·lectius que conformen el conjunt de la societat les característiques i 

recursos sociodemogràfics han estat utilitzades com variables independents de control 

en totes les anàlisis realitzades199. Concretament, les variables sociodemogràfiques 

estudiades han estat les d’edat, gènere, nivell educatiu, nivell d’ingressos i una 

variable dicotòmica que ens indica si l’individu es troba treballant o no. Aquesta darrera 

variable s’ha introduït per tal de controlar l’efecte de no estar ubicat en una posició 

perifèrica a la societat com a conseqüència de l’activitat al mercat laboral, ja que la 

mateixa feina és una eina que facilita la interacció continua amb altres ciutadans.  

 

La variable d’ingressos, com a indicador dels recursos econòmics dels que disposa 

l’individu, ha demostrat tenir una incidència important tant en el desenvolupament de 

les actituds polítiques com alhora d’incidir en la probabilitat de participar en política200, 

s’ha hagut de tractar d’una forma peculiar ja que més d’una tercera part dels 

enquestats no facilitaven el nivell d’ingressos de la seva llar. Al mateix temps, la opció 

de realitzar una imputació estadística del seu nivell d’ingressos podia tenir problemes 

d’estimació per dues raons; la primera fa referència al supòsit de que els ciutadans 

que no ens han facilitat les dades sobre el seu nivell d’ingressos tenen una 

característiques similars a la resta d’entrevistats de la mostra que sí ho han facilitat i la 

segona raó està lligada al grau d’exactitud de les dades facilitades pels entrevistats 

que sí han contestat aquesta pregunta, ja que la gent en general acostuma a ser 

bastant reticent a fer públic el seu nivell d’ingressos real. Per tant, s’ha decidit tractar el 

conjunt de ciutadans que no ens han facilitat les dades sobre el seu nivell d’ingressos 

                                                 
199.- Bloc de variables que correspon amb el factor de recursos socioeconòmics ja utilitzats en el capítol 

anterior d’aquesta recerca, estudiant els factors explicatius del fenomen de l’associacionisme.  
200.- Com assenyala Milbrath (1965: 120), el nivell d’ingressos manté una correlació positiva amb la 

participació política.  
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en un mateix grup, el qual es pot comparar amb la resta d’individus que s’ubiquen en 

grups diferents segons el seu nivell de recursos econòmics. 

 

Les variables sociodemogràfiques que s’utilitzen aquesta recerca (les quals són 

bàsicament les mateixes variables emprades per Dalton (1988) en els models 

estadístics en els que estudia la participació política) acostumen a tenir incidència en 

els factors actitudinals i en la probabilitat dels individus de prendre part en les diferents 

formes de participació ja que són elements que mostren el nivell de recursos 

individuals dels disposa cadascun dels ciutadans. Així, tradicionalment diferents 

estudis havien detectat un gap de gènere segons el qual els homes acostumaven a 

tenir una major predisposició a implicar-se psicològicament en política que les dones 

(Milbrath 1965: 54) i a tenir un rol més participatiu (Milbrath 1965: 135). Tot i que 

aquestes diferències s’han anat diluint en molts casos com a conseqüències dels 

grans canvis socials de les darreres dècades (incorporació massiva de les dones al 

mercat laboral i equiparació del nivell d’estudis d’ambdós gèneres), la permanència de 

rols de gènere diferenciats, com per exemple a l’àmbit domèstic, recomana la 

utilització d’aquesta variable en els nostres models. Al mateix temps, les variables 

d’edat, nivell educatiu, ingressos i disposar d’un treball remunerat també ens marquen 

posicionaments i recursos socioeconòmics diferents que tenen incidència en les 

diferents orientacions polítiques i en la mateixa participació política dels individus. Com 

a exemple, Milbrath (1965: 57) indica la incidència positiva que el nivell de recursos 

socioeconòmics té sobre els sentiments d’eficàcia política dels ciutadans: 

 

“ Quins factors acostumen a desenvolupar el sentiment d’eficàcia política en una 

persona? Diversos estudis en moltes nacions han mostrat que les persones que 

disposen d’un status socioeconòmic alt, especialment els que disposen de majors 

nivells d’estudis, tendeixen a desenvolupar més alt grau de sentiment d’eficàcia. De 

forma bastant lògica, una persona que té més coneixements de l’esfera política és 

més probable que tingui el sentiment de que disposa de capacitat per influir-ne”. 

Milbrath (1965: 57). Traducció pròpia. 

 

Efectes positius que també s’han detectat en el cas de la participació política (Milbrath 

1965: 116). Com a conclusió podem dir que els recursos que faciliten les 

característiques demogràfiques i econòmiques situen als individus en una determinada 

posició social al llarg d’un imaginari eix que va des del centre fins la perifèria social 

(Milbrath 1965: 110-114). Tanmateix, la ubicació dels individus en aquesta dimensió 

centre-perifèria de posició social depèn d’elements objectius com, el ja assenyalats, de 
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nivell d’estudis, situació al mercat laboral201 tenint un major nivell d’estudis, millor 

situació econòmica, una millor situació al mercat laboral, un major nivell d’ingressos un 

efecte positiu sobre la ubicació dels individus en aquest eix, col·locant-los en posicions 

més centrals, les quals faciliten una major interacció amb el sistema política, major 

coneixement i més predisposició a participar202. 

 

En el cas concret de les anàlisis sobre les diferents formes de participació política, les 

actituds i orientacions polítiques que s’estudien en aquesta recerca passaran a 

integrar-se en un bloc, que anomenarem actitudinal, com a factors explicatius de la 

participació i s’introdueixen en el darrer model explicatiu, un cop estudiades els efectes 

de l’associacionisme i dels recursos socioeconòmics. En aquest cas, les actituds 

polítiques són tractades com antecedents de la participació política dels ciutadans. 

Autors com Ferrer, Medina i Torcal (2006: 140) indiquen la incidència d’aquests factors 

actitudinals en els estudis sobre la participació política: 

 

“ Les actituds com la eficàcia política externa o la confiança en les institucions 

pertanyen al que en el capítol 4 d’aquest llibre s’ha anomenat desafecció 

institucional i formen part dels factors importants que cal tenir present per explicar 

les raons per les quals els ciutadans prefereixen unes formes de participació a 

altres”. Ferrer, Medina i Torcal (2006: 140). Traducció pròpia. 

 

Tanmateix, com ja s’ha esmentat abans la introducció d’aquestes variables en els 

nostres models únicament s’explica per la necessitat de controlar per altres factors 

explicatius la relació que guia aquesta recerca i que situa la relació dels ciutadans amb 

el teixit associatiu com a element explicatiu principal. 

 

Com s’ha tractat la implicació ciutadana en les organitzacions del teixit associatiu? Per 

tal d’estudiar els efectes que té la participació, el nivell d’implicació i el tipus 

d’associacionisme sobre els mateixos ciutadans, s’ha combinat diverses preguntes de 

l’enquesta CIS 2450 sobre l’associacionisme, les quals fan referència al fet de ser 

membre i, amb independència del fet de ser membre o no, si s’ha participat en alguna 

                                                 
201.- Alhora, també té un component psicològic important que condiciona la situació concreta de cadascun 

dels individus (Milbrath 1965: 111). 
202.- Milbrath (1965: 113): “Una de les proposicions més completes en totes les ciències socials ens diu 

que les persones ubicades en lloc centrals de la societat tenen més probabilitats de participar en la política 

que les persones situades en posicions properes a la perifèria social”. Traducció pròpia. 
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activitat organitzada per alguna associació en els darrers 12 mesos. D’aquesta forma 

tenim els individus de la mostra classificats segons els seu grau d’implicació i distingint 

entre la implicació passiva (és a dir, aquells ciutadans i ciutadanes que reconeixen ser 

membres o socis d’alguna associació però que en el darrer any no havien participat en 

cap activitat) i la implicació activa (que són els ciutadans i ciutadans que havien 

participat en alguna activitat organitzada per alguna associació en els darrers 12 

mesos amb independència de la seva situació legal amb l’associació, és a dir, que tant 

poden ser membres com no ser-ho). Posteriorment, s’ha estudiat el grau d’implicació 

dels ciutadans en funció de la tipologia política o no política de l’associació, s’ha 

treballat amb les dades sobre l’associacionisme considerant associacions polítiques 

aquelles que havien estat esmentades amb anterioritat al capítol 2 d’aquesta recerca. 

Per últim, s’ha fet servir una darrera pregunta (p16) que ens informa de la freqüència 

en que la participació dels ciutadans a les associacions implica la participació en 

reunions en les que s’han de prendre decisions, la organització o direcció d’alguna 

reunió, la preparació d’un discurs per una reunió i escriure un text o informe, és a dir, 

la participació en activitats de direcció de l’associació. Finalment, en els models 

d’anàlisi de les diferents dimensions de la participació política s’ha inclòs una variable 

dicotòmica que ens informa de la incidència de la mobilització directa en la participació 

dels ciutadans en les diferents activitats polítiques (p43 de l’enquesta CIS 2450)203. 

 

D’aquesta forma l’anàlisi estadístic de la relació de l’associacionisme i les diferents 

variables dependents es realitza amb diferents models en el que varia és el contingut i 

significat de la variable referent a l’associacionisme. Els models són els següents: 

 

- Model d’associacionisme: La variable dicotòmica introduïda en aquest model fa 

referència al fet d’estar associat o ser membre a qualsevol tipus d’associació. 

 

- Model d’implicació: Les variables dicotòmiques d’aquest model fan referència al 

grau d’implicació dels ciutadans en el teixit associatiu, dividint-se entre la 

implicació passiva i l’activa. 

 

                                                 
203.- Respecte a la variable que reflecteix el grau de quantitat i freqüència de participació en activitats de 

direcció de les associacions s’aprecia que únicament el 16% del total de la mostra ha realitzat alguna 

activitat de direcció mentre únicament al voltant del 5% ha tingut una participació més intensa. Pel que fa 

a l’altra variable, únicament el 10% de la mostra indica haver rebut intents de mobilització directa.   
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- Model d’implicació i tipologia de les associacions: En aquest tercer model es 

combina el model d’implicació anterior amb el tipus d’associació, trobant 

d’aquesta forma la implicació passiva i activa en associacions polítiques així 

com el diferent tipus d’implicació per aquelles associacions no polítiques. 

 

- Model d’implicació, tipologia de les associacions i participació en tasques 

organitzatives internes de l’associació: Aquest darrer model a més del model 

d’implicació segons la tipologia de les associacions, aporta una darrera variable 

de recompte que ens informa de la freqüència en la que els ciutadans 

activament implicats prenen part en activitats de direcció de les associacions, 

degut a que és possible que aquesta tipus d’implicació concreta pugui ajudar a 

crear o configurar perspectives, orientacions o comportaments diferenciats. 

També assenyalar una peculiaritat en els models aplicats a la participació 

política en la que s’introdueix una variable dicotòmica en la que els entrevistats 

indiquen si algú els ha intentat mobilitzar directament per participar en alguna 

acció política orientada a influir en el procés polític. Finalment, aquest darrer 

model es completat amb la introducció dels conjunt de variables actitudinals o 

d’orientacions polítiques dels ciutadans. 

 

El gràfic següent ens mostra les dades de la mostra en funció del grau d’implicació i 

tipologia de l’associació: 

 

Gràfic 4.1.- Grau d’implicació en el teixit associatiu (%): 
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Com es pot apreciar al gràfic anterior, la majoria de la població catalana enquestada 

no afirmava tenir un vincle de membre o de participant en cap de les associacions. Al 
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mateix temps, també s’aprecia que entre aquell segment de població que sí te alguna 

implicació amb el teixit associatiu és més usual el fet de tenir una implicació activa que 

no passiva ja que en general quasi el 17% dels enquestats són socis d’alguna 

associació però no han participat activament en cap activitat mentre una mica menys 

del 30% mantenen una rol actiu a la xarxa associativa, havent participat en almenys 

alguna activitat promoguda des de les mateixes associacions. Aquesta mateixa 

tendència respecte al grau d’implicació a les organitzacions voluntàries es detecta tant 

en aquells ciutadans i ciutadans vinculats a organitzacions polítiques com a 

organitzacions no polítiques, apreciant-se únicament una diferència respecte la 

magnitud de població implicada, magnitud més considerable en els conjunt de les 

associacions no polítiques. 

 

Únicament respecte aquesta classificació del grau d’implicació ciutadana en la 

tipologia associativa ha estat reconvertida en variables dicotòmiques alhora de 

realitzar les anàlisis de regressions múltiples, en les quals el conjunt de ciutadans no 

implicats en cap tipus d’associació sempre actuaran com a categoria de referència 

amb la que contrastar els coeficients.  

 

Juntament amb aquests diferents models per estudiar l’associacionisme s’inclouran les 

dues variables ja esmentades de participació en tasques internes directives de 

l’associació i una altra que ens informa si ha rebut pressions o inputs mobilitzadors 

directament i, en un darrer model, s’introdueixen les variables del factor actitudinal (en 

la part d’estudi de la participació política). També volem indicar que totes les variables 

independents incloses en les anàlisis tenen valors que oscil·len entre 0 i 1, facilitant 

aquesta codificació la comparació directa dels coeficients de les diferents variables. 

 

4.2.1 Sobre les actituds polítiques 
En aquest apartat es passa a detallar les dades empíriques resultants de les anàlisis 

estadístiques en les quals s’estudia l’efecte de la implicació associativa en les diferents 

actituds i orientacions polítiques que estem estudiants. Així, començarem amb l’estudi 

de la incidència en el sentiment d’eficàcia política tant intern com extern, el grau de 

confiança política en els diferents nivells polítics (local, autonòmic i estatal) i, per últim, 

el grau de coneixement polític dels ciutadans serà la darrera variable dependent 

d’aquest primer bloc d’anàlisis. En totes les anàlisis es presentaran, en primer lloc, les 

dades sobre la relació bivariant entre la variable d’associacionisme i la variable 

dependent, per passar posteriorment als resultats de les anàlisis multivariables. 

 



 228

 

4.2.1.1 Sentiment d’Eficàcia Política Interna 
 

Per estudiar el sentiment d’eficàcia interna a l’enquesta CIS 2450 es disposa de la 

pregunta 39 en la que es demanava als entrevistats que, en una escala de 0 a 10 en la 

qual 0 significava “cap” i 10 “moltes”, contestessin a la següent pregunta:  

 

“Quantes possibilitats té la gent del carrer per fer arribar les seves opinions als 

polítics?” 

 

Per tant, aquest indicador del grau de percepció individual d’eficàcia política és una 

variable en el que el 0 reflecteix un mínim sentiment d’eficàcia política interna mentre 

el 10, per contra, el màxim grau d’aquesta percepció. Per al conjunt de la mostra, la 

mitjana de sentiment d’eficàcia política interna és de 2,7 dada, que juntament amb una 

mediana que es situa en el valor 3 d’aquesta escala, reflecteix un grau de percepció 

d’eficàcia política interna bastant baix. Però, és uniforme aquesta percepció? 

Existeixen diferències segons el grau d’implicació amb el teixit associatiu? I en funció 

del tipus d’associacions en les que els ciutadans estan relacionats? Com s’aprecia al 

gràfic següent, la distribució d’aquest sentiment d’eficàcia no és troba distribuït de 

forma uniforme en el conjunt de la mostra: 

 

Gràfic 4.2.- Mitjana de sentiment d’eficàcia política interna pel grau d’implicació en la 

tipologia d’associacions. 
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Significació de la diferència de mitjanes entre els grups: 
*** significatiu a 0,01, **significatiu a 0,05 i * significatiu a 0,1 entre NI (no implicats), IPP (implicats passius 
en organitzacions polítiques), IAP (implicats actius en organitzacions polítiques), IPNP (implicats passius 
en organitzacions no polítiques) i IANP (implicats actius en organitzacions no polítiques). 
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Les dades ens mostren com la mitjana dels ciutadans no implicats en el teixit 

associatiu és similar a la detectada en els col·lectius de ciutadans implicats de forma 

passiva en les associacions mentre la mitjana dels ciutadans actius és superior, 

mostrant la existència d’una percepció d’eficàcia política interna més desenvolupada 

entre els ciutadans d’aquests grups, destacant de forma visible, la mitjana molt més 

elevada dels ciutadans actius en associacions de tipus polítiques (3,8) mentre els 

ciutadans actius en la resta d’organitzacions no polítiques presenten un nivell intermedi 

(3,1) que és, de totes formes, superior als no implicats o els ciutadans implicats 

passivament. 

 

És a dir, aquestes anàlisis de diferències de mitjanes estan indicant que poden existir 

diferències en dos sentits: per una banda, els ciutadans actius en el teixit associatiu 

desenvolupen uns sentiments d’eficàcia política interna superior a la resta i, per l’altra 

banda, aquest sentiment és molt més accentuat entre els ciutadans que estan 

relacionats amb associacions polítiques. 
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Taula 4.7.- Anàlisis de regressions lineals pel sentiment d’eficàcia política interna (b, 

coeficients no estandarditzats)204: 

 
 

Model 
associa- 
cionisme 

Model 
implicació 

Model implicació 
i tipologia 

Model implicació, 
tipologia i tasques 

internes 
Constant 2,200*** 2,154*** 2,151*** 2,664*** 2,153*** 

Associacionisme 0,187 --- --- --- --- 

Implicació passiva --- -0,269 --- --- --- 

Implicació activa --- 0,624*** --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- -0,246 --- -0,248 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- -0,123 --- -0,123 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 1,084*** --- 1,033*** 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 0,436** --- 0,403** 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 1,674*** 0,251 

Sense estudis 0,294 0,314 0,290 --- 0,290 
Secundaris 0,508*** 0,473** 0,456** --- 0,455** Nivell 

estudis 
Superiors 0,880*** 0,807*** 0,766*** --- 0,757*** 
18-25 -0,183 -0,198 -0,158 --- -0,150 
26-35 -0,439* -0,400* -0,378 --- -0,371 
46-55 0,109 0,141 0,146 --- 0,148 
56-65 -0,277 -0,266 -0,262 --- -0,255 
66-75 -0,373 -0,297 -0,304 --- -0,301 

Edat 

76 i + -0,030 -0,005 0,031 --- 0,038 
Gènere (Home) 0,266* 0,273* 0,255* --- 0,253* 
E.Civil (amb parella) -0,128 -0,123 -0,116 --- -0,116 
Sit.Laboral (treballa) 0,062 0,051 0,045 --- 0,043 

600-1200€ 0,338 0,326 0,312 --- 0,310 
1200-2400€ 0,395 0,335 0,307 --- 0,305 
+2400€ -0,261 -0,341 -0,431 --- -0,447 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc 0,218 0,251 0,240 --- 0,237 
0,011 0,037 R2 corregida 

(n) 0,020 0,036 0,038 (1079) 
Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  

 
Com es pot apreciar a la taula anterior, tots els models utilitzats reflecteixen la 

importància del grau d’implicació en les organitzacions per incidir en el sentiment 

d’eficàcia política. Únicament la participació activa en associacions voluntàries 

presenta una incidència significativa en el grau de confiança política interna dels 

ciutadans. Els coeficients ens indiquen que el signe de la relació és positiu, és a dir, 

que la implicació activa en associacions produeix un augment en la percepció 

d’eficàcia interna dels individus. Incidència que, a més, és molt més accentuada en el 

                                                 
204.- A les variables codificades en diferents categories, les categories de resposta que actuen de referència 

són: variable de nivell d’estudis = primaris; Edat = 36-45 anys i ingressos = menys de 600€. 
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cas de la implicació en associacions polítiques. Pel que respecta a la participació en 

les tasques directives de les associacions, aquesta variable presenta una incidència 

positiva i significativa en la regressió simple del darrer model, efecte que s’esvaeix 

quan en el model complet s’introdueix la implicació activa, indicant d’aquesta forma la 

importància de mantenir un rol actiu amb independència de que sigui en tasques 

organitzatives internes o no. 

 

De les variables sociodemogràfiques de control, podem veure com el nivell d’estudis 

presenta una relació forta, positiva i significativa en el grau d’eficàcia interna (efectes 

positius en els individus amb estudis secundaris i superiors respecte els que tenen 

estudis primaris) mentre aquesta relació també s’aprecia en el cas dels individus de 

gènere masculí (tot i que el nivell de significació estadística d’aquesta relació es troba 

al límit del nivell màxim de significació acceptable). 

 

4.2.1.2 Sentiment d’Eficàcia política Externa 
Seguint la mateixa escala 0-10, que oscil·la entre el nivell mínim de confiança del 0 al 

màxim del 10 ens basem en les respostes a la següent pregunta: 

 

“Quanta importància atribueixen els polítics a les opinions que els presenta la gent 

del carrer?” 

 

El conjunt de la dades mostra un nivell de confiança política externa que es situa en el 

2,2 de l’escala 0-10, sent aquesta dada sensiblement inferior a la detectada en la 

confiança interna. De fet, el percentatge acumulat deixa veure que en el punt 2 de 

l’escala ja s’ha ubicat la majoria de la mostra (quasi el 60%), percentatge que 

augmenta fins més del 70% si s’agafa el punt 3 com a referència (dada deu punts 

percentuals superior a la de la eficàcia política interna, reflectint de nou la existència 

entre el conjunt de la ciutadania d’un sentiment d’eficàcia política externa inferior a la 

interna). 

 
Observant el següent gràfic, la mitjana de la percepció del grau d’eficàcia política 

externa segons el grau d’implicació en les associacions voluntàries i el tipus 

d’associació en les que s’està relacionat, es torna a apreciar l’efecte positiu que la 

implicació activa en associacions té sobre aquesta actitud política. Així, mentre els 

grups de ciutadans que no es troben implicats en cap tipus d’associació així com 

aquells que mantenen una implicació passiva presenten unes mitjanes inferiors a la 
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resta i que es situen al voltant de la posició 2 de la escala 0-10 (lleugerament superior, 

2,2, en el cas dels implicats passius en associacions politiques però sense aquesta 

diferència tingui un valor significatiu estadísticament), els ciutadans i ciutadanes 

implicades en associacions no polítiques presenten un nivell d’eficàcia política externa 

superior (2,6), diferència que s’accentua en el col·lectiu de ciutadans actius en 

associacions polítiques. De forma similar al que s’havia detectat amb anterioritat, 

sembla que la implicació activa en la xarxa associativa és la clau per desenvolupar un 

major sentiment d’eficàcia externa i que aquest efecte s’accentua de forma important 

en el cas de les associacions orientades cap a l’àmbit polític. 

 
Gràfic 4.3.- Mitjana de sentiment d’eficàcia política externa pel grau d’implicació en la 

tipologia d’associacions. 
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Significació de la diferència de mitjanes entre els grups: 

*** significatiu a 0,01, **significatiu a 0,05 i * significatiu a 0,1 entre NI (no implicats), IPP (implicats passius 

en organitzacions polítiques), IAP (implicats actius en organitzacions polítiques), IPNP (implicats passius 

en organitzacions no polítiques) i IANP (implicats actius en organitzacions no polítiques). 

 
Els quatre models de regressió lineals utilitzats per conèixer la incidència de la relació 

dels ciutadans en el teixit associatiu sobre la percepció d’eficàcia política externa 

reflecteixen la importància del teixit associatiu en el desenvolupament d’aquesta 

actitud política. Tanmateix, l’estudi d’aquesta relació en els diferents models ens 

permeten conèixer millor els canals per les quals les associacions influeixen en la 

eficàcia externa. Per una banda, el model d’associacionisme sembla indicar que el fet 

de ser membres d’alguna associació té uns efectes positius, efectes que es dilueixen 

en el model d’implicació associativa ja que aquest ens mostra que únicament la 

implicació activa presenta un efecte positiu i significatiu mentre la implicació passiva no 
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té un coeficient significatiu. Mentre que els models que introdueixen la tipologia de les 

associacions en les que s’està implicat ens dibuixen la importància de la implicació 

activa en qualsevol tipus d’associació, tot i que els coeficients deixen apreciar que 

l’activisme en associacions polítiques té una major capacitat d’incidència positiva sobre 

el sentiment d’eficàcia política externa en comparació amb els ciutadans i ciutadanes 

que mantenen un rol actius en la resta d’associacions. Altra vegada i de forma similar 

al detectat en el grau d’eficàcia interna, el nivell educatiu també presenta una 

incidència positiva en aquesta actitud política. 

 

Taula 4.8.- Anàlisis de regressions lineals pel sentiment d’eficàcia política externa (b, 

coeficients no estandarditzats): 

 
 

Model 
associa- 
cionisme 

Model 
implicació 

Model implicació 
i tipologia 

Model implicació, 
tipologia i tasques 

internes 
Constant 1,679*** 1,646*** 1,631*** 2,153*** 1,634*** 

Associacionisme 0,291** --- --- --- --- 

Implicació passiva --- -0,030 --- --- --- 

Implicació activa --- 0,576*** --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 0,210 --- 0,208 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- -0,042 --- -0,041 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 0,758*** --- 0,681*** 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 0,499*** --- 0,447** 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 1,634*** 0,380 

Sense estudis 0,067 0,078 0,067 --- 0,067 
Secundaris 0,569*** 0,546*** 0,535*** --- 0,534*** Nivell 

estudis 
Superiors 0,872*** 0,818*** 0,794*** --- 0,779*** 
18-25 -0,210 -0,223 -0,189 --- -0,177 
26-35 -0,353* -0,322 -0,304 --- -0,292 
46-55 0,232 0,258 0,267 --- 0,270 
56-65 -0,293 -0,289 -0,278 --- -0,264 
66-75 -0,174 -0,136 -0,125 --- -0,119 

Edat 

76 i + 0,077 0,086 0,104 --- 0,116 
Gènere (Home) 0,142 0,153 0,151 --- 0,146 
E.Civil (amb parella) -0,030 -0,026 -0,027 --- -0,027 
Sit.Laboral (treballa) 0,075 0,063 0,053 --- 0,052 

600-1200€ 0,280 0,274 0,268 --- 0,264 
1200-2400€ 0,237 0,199 0,190 --- 0,186 
+2400€ -0,105 -0,155 -0,191 --- -0,216 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc 0,039 0,060 0,063 --- 0,057 
0,014 0,039 R2 corregida 

(n) 0,030 0,039 0,039 (1073) 
Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Per tant, quines són les conclusions respecte les hipòtesis que havien estat 

plantejades anteriorment? Si es consulten les quatre hipòtesis que s’havien plantejat 

sobre la incidència de l’associacionisme en el grau d’eficàcia política podem veure com 

hi ha algunes que es compleixen mentre que en d’altres les expectatives teòriques no 

corresponen, de forma exacta, al que ens mostren les anàlisis empíriques. Així, mentre 

la hipòtesi de que “la vinculació amb el teixit associatiu té un efecte positiu en el 

sentiment d’eficàcia política interna i externa en comparació als ciutadans no 

involucrats” sí que s’ha vist corroborada per les anàlisis, la hipòtesi que preveia una 

gradació de l’efecte segons el grau d’implicació (exactament, la hipòtesi és “a major 

implicació associativa major grau de percepció d’eficàcia política interna i externa”), 

s’hauria de reformular ja que les anàlisis empíriques ens mostren com únicament la 

implicació activa en les associacions del teixit associatiu presenta una relació positiva 

en el sentiment d’eficàcia política. 

 

Per altra banda, la tercera hipòtesi que fa referència a que “els ciutadans relacionats 

amb associacions polítiques tindran una major percepció d’eficàcia política que els 

membres de les associacions no polítiques” es veu confirmada amb les anàlisis, 

sempre tenint present que és la implicació activa en les associacions voluntàries, la 

única forma de vinculació amb les associacions que presenta una incidència 

significativa. Per últim, la darrera hipòtesi que ens parlava de la major expectativa 

d’incidència de la vinculació de les associacions en el sentiment d’eficàcia política 

interna en comparació amb la externa també es confirmada per la major magnitud dels 

coeficients de la implicació activa en associacions en la primera d’aquestes actituds 

polítiques205. 

 

4.2.1.3 Confiança en les institucions 
Per estudiar el grau de confiança dels ciutadans en les institucions polítiques s’ha 

utilitzat alguns dels ítems de la pregunta 35 de l’enquesta 2450 del CIS, ja que 

d’aquesta forma podíem estudiar el nivell de confiança en institucions polítiques de 

diferent nivell i les conseqüències que l’associacionisme pot causar en el nivell de 

confiança dels ciutadans envers aquestes institucions polítiques. Com es pot apreciar 

l’enunciat d’aquesta qüestió també ens proporciona una escala, similar a la utilitzada 

en el cas de la eficàcia política, 0-10: 

 

                                                 
205.- Com es pot consultar a les taules dels models de regressió, el coeficient de la implicació activa en 
associacions polítiques és més gran en el sentiment d’eficàcia interna que en l’externa (0,917 > 0,613) a 
l’igual que el coeficient que fa referència a les associacions no polítiques (0,401 > 0,454). 
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“ A continuació, li llegiré els noms de diferents institucions. ¿En quina mesura 

confia en cadascuna d’aquestes institucions, segons una escala de 0 a 10, en la qual 

0 significa “cap confiança” i el 10 “total confiança? 

o l’Ajuntament 

o El govern autonòmic 

o El govern central 

 
Com ja s’havia comentat amb anterioritat, les expectatives respecta la incidència de 

l’associacionisme en el nivell de confiança política dels ciutadans implicats vers les 

institucions són bastant confuses i pensem que bastant dependents del context polític 

del moment. Així, si per una banda, la major exposició, disponibilitat i recepció 

d’informació política entre els ciutadans implicats i els contactes amb les institucions 

poden tenir un efecte positiu sobre el seu grau de confiança també és cert que, per 

altra banda, aquests contactes poden, en funció del context i del resultat de la 

interacció, tenir unes conseqüències negatives sobre el seu nivell de confiança 

institucional. 

 

A la següent taula, podem observar les mitjanes de confiança en les tres institucions 

polítiques que estem estudiant i mitjançant l’anàlisi de la diferència de mitjanes 

únicament sembla haver-hi certa incidència de la implicació en associacions pel que 

respecta al grau de confiança en les institucions local (els ciutadans implicats de forma 

passiva en associacions polítiques presenten una confiança mitjana inferior als 

ciutadans no involucrats i a la resta de subgrups). A nivell general, cal destacar un 

nivell de confiança mitjà per les institucions locals i autonòmica mentre que el grau de 

confiança en el govern central és sensiblement inferior. 

 

Taula 4.9.- Mitjana de confiança institucional per implicació i tipologia. 

 Institucions 
locals 

Institució 
autonòmica 

Institució 
estatal 

No implicat 5,8 (IPP**) 5,6 4,5 
Associacions 
polítiques 4,8 (NI**) 5,3 4,5 Implicació 

passiva Associacions 
no polítiques 5,7 5,8 4,3 

Associacions 
polítiques  5,8 5,6 4,1 Implicació 

activa Associacions 
no polítiques 5,6 5,7 4,2 

Total 5,7 5,6 4,4 
Significació de la diferència de mitjanes entre els grups: 
*** significatiu a 0,01, **significatiu a 0,05 i * significatiu a 0,1 entre NI (no implicats), IPP (implicats passius 
en organitzacions polítiques), IAP (implicats actius en organitzacions polítiques), IPNP (implicats passius 
en organitzacions no polítiques) i IANP (implicats actius en organitzacions no polítiques). 
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La majoria dels models de regressió que s’han realitzat han confirmat aquesta visió 

inicial de la baixa o inexistent incidència de l’associacionisme en el grau de confiança 

institucional dels ciutadans. Per tant, amb la finalitat d’agilitzar la lectura d’aquesta 

recerca les taules corresponents a cadascuna de les tres institucions analitzades 

poden ser consultades a l’annex d’aquest treball mentre que a la següent taula s’ha 

resumit les dades del model de regressió que conté el grau d’implicació i la tipologia 

per les tres institucions polítiques estudiades. 

 

Com s’aprecia a la taula següent, la incidència de la implicació associativa és 

pràcticament inexistent, observant-se, de forma aïllada, un efecte negatiu de la 

implicació passiva en organitzacions polítiques pel que respecta a la confiança en els 

ajuntaments.  

 

De la resta de variables sociodemogràfiques, la edat és presenta com la única 

característica individual que incideix en el grau de confiança de les tres institucions 

presentant en el cas de les institucions locals i autonòmiques menors nivells de 

confiança entre els més joves, sent la gent de major edat la que presenta uns 

coeficients que, tot i no ser estadísticament significatius, indiquen una relació positiva 

entre la edat i el grau de confiança institucional. Per altra banda, amb un nivell de 

significació molt més just, s’aprecia menor nivell de confiança en institucions 

autonòmiques entre els ciutadans masculins mentre els que tenen un nivell d’ingressos 

mitjà-baix (entre 600 i 1200€ mensuals) tendeixen a confiar una mica en les 

institucions autonòmiques i estatals que aquells ciutadans en pitjor situació econòmica. 
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Taula 4.10.- Anàlisis de regressions del nivell de confiança institucional en el model 

d’implicació i tipologia (b, coeficients no estandarditzats): 

 
 

Institucions 
locals 

Institucions 
autonòmiques Institució central 

Constant 5,744*** 5,530*** 4,230*** 
Implicació passiva org polítiques -0,687** -0,129 0,132 

Implicació passiva org no polítiques -0,015 0,106 -0,171 

Implicació activa org polítiques 0,122 0,056 -0,200 

Implicació activa org no polítiques -0,067 0,082 -0,226 

 

Tasques organitzatives 0,159 0,244 -0,073 

Sense estudis -0,206 -0,366 -0,039 

Secundaris -0,242 -0,111 -0,097 
Nivell 

estudis 
Superiors -0,174 -0,277 -0,164 

18-25 -0,615** -0,572** -0,249 

26-35 -0,556** -0,501** .0,425 

46-55 0,134 0,007 0,011 

56-65 -0,320 -0,162 0,001 

66-75 0,439 0,405 0,378 

Edat 

76 i + 0,361 0,350 0,254 

Gènere (Home) -0,228 -0,239* -0,152 

E.Civil (amb parella) 0,100 0,205 0,251 

Sit.Laboral (treballa) 0,131 -0,182 -0,068 

600-1200€ 0,347 0,460* 0,523* 

1200-2400€ 0,210 0,404 0,227 

+2400€ -0,054 0,269 -0,015 

 

Nivell 

ingressos 

Ns/Nc 0,176 0,420 0,314 

R2 corregida 

(n) 

0,025 

(1104) 

0,027 

(1097) 

0,011 

(1100) 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  

 
Les anàlisis empíriques realitzades per estudiar la incidència de la implicació ciutadana 

en el teixit associatiu en el grau de confiança institucional ha corroborat la incertesa 

que s’havia esmentat al voltant d’aquesta relació. Incertesa que s’explica com a 

conseqüència dels efectes que el context i la experiència que els ciutadans i ciutadans 

puguin tenir amb els seus contactes així com la informació que reben sobre aquestes 

institucions puguin tenir per tal de modelar la confiança institucional dels ciutadans. De 

fet, tot i que les expectatives que s’havien expressat anteriorment no expressaven una 

gran creença en la capacitat d’incidència de l’associacionisme en aquestes 

orientacions polítiques, les hipòtesis formulades no s’han ajustat a la realitat que ens 

mostren les dades. Així, en general, no s’aprecia un efecte de l’implicació ciutadana en 

el nivell de confiança institucional en els diferents organismes polítics estudiats i, 

únicament, la implicació passiva en associacions de tipus polític mostra una incidència, 
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de signe negatiu, en el grau de confiança en els ajuntaments. Efecte negatiu que, per 

altra banda, possiblement es pugui explicar per un sentiment de frustració 

conseqüència dels resultats d’interaccions anteriors amb aquest nivell de govern o, fins 

i tot, tenir una base contextual, en relació amb els colors polítics que es troben al 

davant d’aquestes institucions. 

 

4.2.1.4 Coneixement polític 
Per estudiar les conseqüències de la implicació ciutadana sobre el nivell de 

coneixement polític dels ciutadans i les ciutadanes, s’ha utilitzat dues preguntes de la 

enquesta CIS 2450. Una de les preguntes fa referència al coneixement polític que els 

individus tenen sobre el grau de construcció de la Unió Europea mentre la segona 

pregunta es centra en el coneixement de diferents figures polítiques. Les preguntes 

concretes són les següents: 

 

“P.52. Podria dir-me ara quants Estats formen part en la actualitat de la Unió 

Europea?” 

“P.53. Ara volem saber en quina mesura algunes figures públiques són conegudes 

pels espanyols. Per exemple, recorda el nom de ... 

o l’actual president del govern d’Espanya? 

o L’actual president de la seva comunitat autònoma? 

o El secretari general del sindicat UGT? 

o L’actual president de la Comissió Europea?” 

 
En total, per tant, disposem d’un total de cinc preguntes, que han estat agregades amb 

la finalitat de comptabilitzar el nombre de respostes encertades per cadascun dels 

individus que han estat enquestats. Per al conjunt de la mostra, la mitjana de 

respostes encertades és de 2,6, coincidint la mitjana i la moda en el punt 2 de l’escala 

0-5. Aquesta forma d’estudiar el grau de coneixement polític s’ha realitzat seguint 

l’esquema presentat per Fraile, Martín i Ferrer (2006). En la recerca d’aquestes 

autores es varen introduir preguntes que tractaven de mesurar el coneixements que 

tenien els ciutadans de l’esfera política, centrant-se en el coneixement de les regles 

del joc, els actors polítics rellevants i les accions dels governs. Tot i les diferències 

específiques en la temàtica de les preguntes, diferències similars al nostre cas en que 

tenim quatre ítems sobre coneixement d’actors polítics i un altre sobre el grau de 

coneixement del procés de construcció europea, Fraile, Martín i Ferrer (2006: 37-38) 
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assenyalen que tot i la existència d’ítems diferents, aquests s’agrupen en una única 

dimensió que ens informa del grau de coneixement polític agregat de la ciutadania. 

 

Com s’ha dibuixat al següent gràfic, l’anàlisi de la diferència de mitjanes ens mostra 

que el nivell de coneixement polític és diferent en funció de la implicació dels individus 

en les organitzacions de la xarxa associativa i de la tipologia associativa. Els ciutadans 

implicats en associacions polítiques presenten les mitjanes més altes de grau de 

coneixement polític, accentuant-se el nivell de coneixement entre els ciutadans 

implicats de forma activa. Mentre, per altra banda, la implicació en associacions no 

polítiques semblen funcionar amb una altra lògica ja que els ciutadans implicats de 

forma passiva mostren un grau de coneixement polític superior als actius, els quals no 

presenten una mitjana amb una diferència estadísticament significativa respecte el 

gruix de la població que no es troba implicada de cap forma en el teixit associatiu 

català. 

 
Gràfic 4.4.- Mitjana de coneixement polític pel grau d’implicació en la tipologia 

d’associacions. 
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Significació de la diferència de mitjanes entre els grups: 
*** significatiu a 0,01, **significatiu a 0,05 i * significatiu a 0,1 entre NI (no implicats), IPP (implicats passius 
en organitzacions polítiques), IAP (implicats actius en organitzacions polítiques), IPNP (implicats passius 
en organitzacions no polítiques) i IANP (implicats actius en organitzacions no polítiques). 
 

Passant a mirar amb deteniment les dades sobre les anàlisis multivariable dels factors 

explicatius del grau de coneixement polític, tant el model d’associacionisme com el 

model d’implicació en el teixit associatiu ens mostra que la aquesta té una incidència 

positiva en el grau de coneixement polític dels ciutadans que estan relacionats amb la 

xarxa associativa (tot i que els resultats mostren una major solidesa en el cas de la 
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implicació activa, en el qual el grau de significació és més important que en la 

passiva).  

 

Finalment, els següents models que ja inclouen la tipologia de les associacions 

reprodueixen aquestes fets amb dos trets que cal assenyalar. En primer lloc, els 

coeficients ens mostren que la incidència de la implicació activa és substancialment 

més forta que la passiva sobre el nivell de coneixement polític dels individus mentre, 

en segon lloc, les anàlisis indiquen que aquestes conseqüències positives únicament 

es detecten en el cas de la implicació en organitzacions de caràcter polític mentre es 

dilueixen en la resta d’associacions. 

 

Taula 4.11.- Anàlisis de regressions lineals pel grau de coneixement polític (b, 

coeficients no estandarditzats): 

 
 

Model 
associa- 
cionisme 

Model 
implicació 

Model implicació 
i tipologia 

Model implicació, 
tipologia i tasques 

internes 
Constant 2,088*** 2,081*** 2,083*** 2,563*** 2,083*** 

Associacionisme 0,102** --- --- --- --- 

Implicació passiva --- 0,120* --- --- --- 

Implicació activa --- 0,128*** --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 0,135 --- 0,135 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- 0,067 --- 0,068 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 0,314*** --- 0,300*** 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 0,007 --- -0,003 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 0,826*** 0,075 

Sense estudis -0,309*** -0,308*** -0,322*** --- -0,322*** 
Secundaris 0,311*** 0,306*** 0,302*** --- 0,302*** Nivell 

estudis 
Superiors 0,652*** 0,641*** 0,633*** --- 0,630*** 
18-25 -0,363*** -0,367*** -0,343*** --- -0,341*** 
26-35 -0,117 -0,117 -0,101 --- -0,099 
46-55 0,175** 0,176** 0,183** --- 0,183** 
56-65 0,147 0,143 0,153 --- 0,155* 
66-75 0,001 -0,003 0,016 --- 0,017 

Edat 

76 i + -0,069 -0,074 -0,051 --- -0,049 
Gènere (Home) 0,472*** 0,473*** 0,471*** --- 0,470*** 
E.Civil (amb parella) 0,018 0,017 0,22 --- 0,022 
Sit.Laboral (treballa) -0,090 -0,092 -0,095 --- -0,095 

600-1200€ 0,020 0,018 0,012 --- 0,012 
1200-2400€ 0,203* 0,200* 0,187* --- 0,187* 
+2400€ 0,362*** 0,357*** 0,319** --- 0,314** 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc 0,183** 0,183** 0,182* --- 0,181* 
0,019 0,210 R2 corregida 

(n) 0,204 0,205 0,211 (1133) 
Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Respecte les variables de control cal esmentar algunes característiques detectades en 

la nivell d’ingressos, la edat, el gènere i el nivell d’ingressos. Pel que respecta al nivell 

d’instrucció dels ciutadans s’aprecia una relació positiva entre el nivell d’estudis i el 

grau de coneixement polític. Comparant els coeficients amb el nivell d’estudis primaris, 

es veu com el nivell de coneixement és inferior entre els que no tenen estudis mentre 

augmenta progressivament entre els que han cursat estudis secundaris i superiors. 

Per la seva banda, les dades sobre la variable edat ens mostren que els més joves 

tenen un nivell de coneixement sensiblement inferior als ciutadans de mitjana edat. De 

les altres dues variables abans esmentades, s’aprecia major nivell de coneixement 

polític entre els homes i, també de forma significativa, entre els ciutadans que 

gaudeixen de major nivell de recursos econòmics. 

  

Respecte a les expectatives/hipòtesis indicades en pàgines precedents, podem dir que 

les anàlisis empíriques han confirmat les hipòtesis formulades ja que la vinculació amb 

el teixit associatiu ha mostrat tenir uns efectes positius sobre el grau de coneixement 

polític, efectes que s’intensifiquen si la implicació activa en la xarxa associativa. En 

canvi, la darrera hipòtesi sí que ha de ser modificada, ja que aquesta expressava que 

“la participació en associacions de caràcter política facilitarà major grau de 

coneixement polític que les associacions socials” però les dades ens indiquen que no 

es que les associacions polítiques faciliten un major grau d’adquisició de coneixements 

polítics sinó que únicament aquest tipus d’associacions tenen una incidència sobre 

aquestes orientacions dels seus ciutadans implicats. 

 

 

4.2.2 Model de ciutadania 
Per conèixer els model de comportament ciutadana considerats pels mateixos 

ciutadans i ciutadanes com de “bon ciutadà” s’ha utilitzat la mpregunta 38 de 

l’enquesta 2450 del CIS, en la qual es pregunta a les persones entrevistades que, 

segons el seu criteri, indiquen en quina mesura una sèrie d’actituds assenyalen un 

comportament cívic positiu. 

 

“P.38.- Per considerar a algú bon ciutadà, Quina importància li atribueix vostè a 

cadascuna de les següents actituds? Utilitzi per fer-ho la següent escala en la que 0 

significa que ho considera “gens important” i 10 “molt important”? 
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Entre els diferents ítems o actituds pels quals es pregunta la seva valoració, Dalton 

(2008: 24 -26) assenyala la necessitat de tenir present quatre categories d’actituds per 

modelar correctament la noció de bona ciutadania. La primera categoria va 

relacionada amb la participació ja que la participació ciutadana en el procés polític és 

un criteri bàsic dels models democràtics mentre la segona categoria és l’autonomia, 

relacionada amb l’anterior, que implica que els ciutadans han de tenir suficient 

informació sobre el sistema polític per poder exercir de forma autònoma el seu rol 

participatiu. La tercera categoria és la de les actituds relacionades amb l’ordre social ja 

que l’acceptació de l’autoritat pública és altre dels elements de la ciutadania 

democràtica i, per últim, les actituds de tipus solidaries fan referència a la ciutadania 

de caràcter social, la qual reflecteix la idea de l’individu com esser social i, per tant, 

amb preocupacions cap a la resta d’individus que l’envolten. Seguint aquests quatre 

criteris podem classificar les actituds pels quals s’ha preguntat i com es pot apreciar a 

la taula següent s’han fet servir dos ítems per cadascun dels criteris que condicionen 

la idea de bona ciutadania: 

 
Taula 4.12.- Actituds de bona ciutadania. 

Categoria Actituds 
Votar a les eleccions 

Participació 
Participar en organitzacions i associacions 

Formar-se la seva opinió, independentment de la resta 
Autonomia 

Sotmetre la seva opinió a la crítica 

No intentar mai evadir impostos 
Ordre social 

Complir sempre les lleis i les normes 

Ser solidari amb la gent que estigui pitjor 
Solidaritat 

Pensar en la resta més que en un mateix 

 
Una vegada s’ha explicat les diferents actituds sobre la ciutadania per les quals s’ha 

preguntat, s’ha utilitzat la tècnica estadística de l’anàlisi factorial amb la finalitat 

d’estudiar si aquestes diferents actituds tendeixen a agrupar-se d’alguna determinada 

forma i, per tant, a mostrar-nos de forma conjunta alguna visió determinada del que es 

considera bona ciutadania. 
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Taula 4.13.- Anàlisi factorial pel model de ciutadania. 

Components  

Cooperativa- 

participativa 
Legalista 

Ser solidari amb la gent que estigui pitjor 0,143 0,666 
Votar a les eleccions 0,179 0,508 
No intentar mai evadir impostos 0,122 0,662 
Formar-se la seva opinió, independentment 

de la resta 
0,841 0,131 

Complir sempre les lleis i les normes -0,021 0,757 
Participar en organitzacions i associacions 0,801 0,143 

Pensar en la resta més que en un mateix 0,422 0,553 
Sotmetre la seva opinió a la crítica 0,822 0,154 

Anàlisis de components principals.Kaiser-Meyer-Olkin = 0,792. Mètode de rotació: Normalització Varimax 

amb Kaiser 

 
Com es pot apreciar a la taula anterior, els diferents ítems tendeixen a formar dues 

dimensions diferenciades. Mentre la primera dimensió, que hem anomenat ciutadania 

cooperativa-participativa, és una barreja dels criteris de participació i autonomia 

personal abans esmentats, la segona dimensió tendeix a atribuir més importància als 

criteris d’ordre social i solidaritat social (aquesta dimensió l’hem anomenat com 

ciutadania legalista). Posteriorment, s’ha construït els indicadors de cadascuna de les 

visions sobre el model de ciutadania mitjançant l’agregació de cadascun dels ítems 

que conformen cada dimensió, índex que finalment ha estat estandarditzat en una 

escala 0-10 on 0 significa que aquell model de ciutadania es considerat com “gens 

important” i 10 “molt important”. Per tant, s’ha construït un indicador per cada unitat de 

la mostra en funció de la importància atribuïda a les actituds de bona ciutadania tant 

des de la perspectiva cooperativa-participativa com de la legalista. 

 

4.2.2.1 Ciutadania cooperativa-participativa  
En la escala 0-10, el conjunt de la mostra una mitjana de 6,8 en la importància de les 

actituds relacionades en el model de ciutadania cooperativa-participativa, tot i que com 

s’observa al següent gràfic, existeixen diferències segons el grau d’implicació en el 

teixit associatiu. L’anàlisi de les diferència de mitjanes ens mostra que la implicació en 

associació configura uns ciutadans mes proclius a aquesta perspectiva de la 

ciutadania, accentuant-se amb la implicació activa i, dintre d’aquest tipus d’implicació, 

en aquells ciutadans i ciutadanes relacionats amb associacions polítiques. 
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Gràfic 4.5.- Mitjana de model de ciutadania cooperativa-participativa pel grau 

d’implicació en la tipologia d’associacions. 

6,9
7,6

6,9 7,16,4

0
1

2
3
4
5

6
7
8

9
10

No implicats, (IAP***,
IANP***)

Implicats passius (org
polítiques), (IAP**)

Implicats actius (org
polítiques), (NI***,

IPP**, IPNP***, IANP*)

Implicats passius (org
no polítiques), (NI**,

IAP***)

Implicats actius (org
no polítiques), (NI***,

IAP*)

 
Significació de la diferència de mitjanes entre els grups: 

*** significatiu a 0,01, **significatiu a 0,05 i * significatiu a 0,1 entre NI (no implicats), IPP (implicats passius 

en organitzacions polítiques), IAP (implicats actius en organitzacions polítiques), IPNP (implicats passius 

en organitzacions no polítiques) i IANP (implicats actius en organitzacions no polítiques). 

 

Es veuen confirmats aquests resultats amb les anàlisis de regressions múltiple? Com 

ens mostra la següent taula, la implicació en organitzacions de la xarxa associativa té 

una incidència positiva en el enfortiment, entre les persones implicades, de les actituds 

lligades amb una concepció participativa de la bona ciutadania. Així, mentre el model 

inicial d’associacionisme ja reflecteix la existència d’aquesta incidència positiva, el 

model d’implicació ens mostra els efectes superiors de la implicació activa versus la 

passiva.  

 

Finalment, la introducció de la tipologia associativa en el darrer model, confirma la 

major importància de la implicació activa però, a més, ens mostra que tant en el cas de 

la implicació passiva com en l’activa, el tipus d’associació amb la que s’està relacionat 

és important, ja que en tots els casos els efectes són superiors en el cas de les 

associacions de caràcter polític. 
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Taula 4.14.- Anàlisis de regressions lineals pel model de ciutadania cooperativa-

participativa (b, coeficients no estandarditzats): 

 
 

Model 
associa- 
cionisme 

Model 
implicació 

Model implicació 
i tipologia 

Model implicació, 
tipologia i tasques 

internes 
Constant 5,841*** 5,805*** 5,817*** 6,714*** 5,820*** 

Associacionisme 0,694*** --- --- --- --- 

Implicació passiva --- 0,488*** --- --- --- 

Implicació activa --- 0,843*** --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 0,476** --- 0,476** 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- 0,367** --- 0,368** 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 1,124*** --- 1,088*** 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 0,602*** --- 0,576*** 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 1,433*** 0,182 

Sense estudis -0,627** -0,674** -0,705** --- -0,704** 
Secundaris 0,223* 0,211* 0,204 --- 0,202 Nivell 

estudis 
Superiors 0,235 0,202 0,192 --- 0,184 
18-25 0,055 0,030 0,074 --- 0,079 
26-35 -0,172 -0,164 -0,132 --- -0,126 
46-55 0,101 0,119 0,135 --- 0,136 
56-65 -0,156 -0,167 -0,148 --- -0,142 
66-75 -0,174 -0,152 -0,111 --- -0,110 

Edat 

76 i + 0,398 0,376 0,448 --- 0,454 
Gènere (Home) -0,240** -0,216** -0,219** --- -0,221** 
E.Civil (amb parella) 0,125 0,132 0,146 --- 0,146 
Sit.Laboral (treballa) 0,039 0,026 0,023 --- 0,022 

600-1200€ 0,457** 0,469** 0,450** --- 0,448** 
1200-2400€ 0,600*** 0,582** 0,551** --- 0,548** 
+2400€ 0,638** 0,615** 0,544* --- 0,530* 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc 0,805*** 0,816*** 0,806*** --- 0,803*** 
0,019 0,091 R2 corregida 

(n) 0,082 0,089 0,092 (984) 
Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  

 

Altra vegada, el nivell d’estudis, amb els recursos que atribueix als ciutadans de forma 

individual, també té un efecte positiu en el desenvolupament d’aquesta ciutadania 

cooperativa-participativa, com ens mostra el negatiu coeficient del col·lectiu d’individus 

sense estudis. mentre apareix una diferència de gènere, segons la qual els homes 

tendeixen a atribuir menys valor a aquest model de ciutadania que les dones mentre 

en funció del nivell de recursos econòmics dels individus s’aprecia una consideració 

més elevada dels valors associats a aquest model de ciutadana a mesura que millora 
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la situació personal206, reflectint un fort recolzament d’aquests valors entre els 

ciutadans que disposen d’uns ingressos mitjans. 

 

4.2.2.2 Ciutadania legalista 
Una vegada comentada la clara incidència que el grau d’implicació en la xarxa 

associativa així com la tipologia de les associacions té sobre el desenvolupament 

d’actituds favorables al model de ciutadania cooperativa-participativa, passem a 

estudiar si existeix alguna incidència de l’associacionisme en el model de ciutadania 

legalista i quina és el sentit d’aquesta relació.  

 

La mitjana de la importància d’aquestes actituds és de 7’7 (escala 0-10) mostrant una 

mitjana sensiblement superior a l’acceptació del model de ciutadania legalista en 

comparació amb les dades del model de ciutadania anterior. Aquesta diferència 

substancial de mitjanes entre els dos models de ciutadania reflecteixen la existència 

d’una posició predominant de la concepció de la bona ciutadania des d’un model o 

perspectiva clàssica, en la qual predominen els valors d’ordre social i solidaritat per 

sobre dels valors participatius i d’autonomia personal com valors ideals i que donen 

forma a la bona ciutadania. 

 

Per altra banda, l’anàlisi de la diferència de mitjanes (el gràfic es pot consultar a 

l’annex al gràfic a4.5) ens revela la inexistència de diferències significatives entre els 

ciutadans aïllats del teixit associatiu i aquells que sí que estan implicats, amb 

independència del grau d’aquesta implicació i de la tipologia de les associacions amb 

les que s’està relacionat. Únicament s’aprecia un valor lleugerament inferior en el cas 

dels ciutadans implicats de forma passiva en associacions polítiques (mitjana 7,4 

versus un valor 7,8 entre el conjunt dels ciutadans no relacionats amb la xarxa 

associativa), diferència, que segons les anàlisis bivariant, no és suficientment gran per 

ser estadísticament significatiu i poder dir que aquesta diferència s’explica per aquest 

tipus d’implicació. 

 
La taula de les anàlisis de regressions corresponents a la variable dependent del 

model de ciutadania legalista confirma, en els diferents models provats, la mancança 

de qualsevol tipus d’efecte en aquest model de ciutadania dels diferents tipus 

                                                 
206.- Tot i que el nivell de significació dels ciutadans que disposen de major nivell de recursos econòmics 

és situa al límit del que estadísticament podem acceptar.  
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d’implicacions que fins ara han tingut alguna capacitat d’incidència207. Destacar que 

únicament presenta una relació positiva, en aquest model de ciutadania legalista, el fet 

de realitzar tasques de direcció dintre de les associacions, mostrant que a major 

quantitat i freqüència en la que els ciutadans implicats actius participen en tasques de 

direcció es tendeix a considerar més importants els valors associats en aquest model 

de ciutadania.  

 

De les variables de control, altra vegada el gènere masculí presenta un nivells més 

baixos de recolzament d’aquest model de ciutadania208 mentre, en funció del nivell 

d’estudis, s’aprecia com aquells que tenen el nivell més baix d’instrucció reglada 

mostren un grau recolzament als valors associats a aquest model de ciutadania 

sensiblement inferior, mentre per grups d’edat les anàlisis mostren uns resultats 

interessants que poden estar reflectint diferències generacionals. En comparació amb 

els grups de mitjana edat, els joves mostren una menor tendència a atribuir molta 

importància a aquests valors (de forma més accentuada i significativa en el col·lectiu 

d’entre 26 i 35 anys) mentre són els ciutadans més grans els que els hi atribueixen 

més importància, recolzant aquests tipus concrets de valors relacionats amb l’ordre 

social. 

 

Pel que respecta al estat civil dels individus, la propensió a atribuir major importància a 

aquests valors es detecta entre els que tenen parella, possiblement també reflectint en 

certa forma el moment del cicle vital en que es troben, mentre els ciutadans amb major 

nivell d’ingressos semblen menys interessats en aquests valors i model de ciutadania 

més tradicional. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
207.- Sí que es detecta un nivell més baix de recolzament a aquest model de ciutadania entre els implicats 

de forma passiva en associacions polítiques. Tanmateix, el nivell de significació ens convida a prendre 

aquests resultats amb prudència.  
208.- La diferència detectada en funció del gènere pels dos models de ciutadania analitzats (sempre els 

homes amb valors inferiors a les dones) podria estar indicant la existència d’altres valors de ciutadania 

que no han estat inclosos en aquesta recerca o una major tendència entre el gènere masculí a valorar amb 

menys intensitat el concepte de bona ciutadania.  
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Taula 4.15.- Anàlisis de regressions lineals pel model de ciutadania legalista (b, 

coeficients no estandarditzats): 

 

 

Model 

associa- 

cionisme 

Model 

implicació 

Model implicació 

i tipologia 

Model implicació, 

tipologia i tasques 

internes 

Constant 7,918*** 7,921*** 7,930*** 7,744*** 7,934*** 

Associacionisme 0,081 --- --- --- --- 

Implicació passiva --- -0,064 --- --- --- 

Implicació activa --- 0,118 --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- -0,315* --- -0,318* 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- 0,085 --- 0,086 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 0,312** --- 0,170 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 0,038 --- -,060 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 0,518* 0,722** 

Sense estudis -0,471** -0,479** -0,479** --- -0,477** 

Secundaris -0,099 -0,100 -0,104 --- -0,108 
Nivell 

estudis 
Superiors -0,067 -0,063 -0,079 --- -0,108 

18-25 -0,216 -0,220 -0,219 --- -0,197 

26-35 -0,435*** -0,429*** -0,425*** --- -0,403*** 

46-55 0,341** 0,347** 0,346** --- 0,350** 

56-65 0,133 0,138 0,129 --- 0,148 

66-75 0,130 0,148 0,129 --- 0,138 

Edat 

76 i + 0,562*** 0,564*** 0,583*** --- 0,603*** 

Gènere (Home) -0,254*** -0,248*** -0,262*** --- -0,271*** 

E.Civil (amb parella) 0,391*** 0,393*** 0,403*** --- 0,404*** 

Sit.Laboral (treballa) -0,121 -0,122 -0,118 --- -0,120 

600-1200€ -0,100 -0,100 -0,104 --- -0,108 

1200-2400€ -0,199 -0,207 -0,225 --- -0,230 

+2400€ -0,413* -0,423* -0,458* --- -0,507** 

 

Nivell 

ingressos 

Ns/Nc -0,252 -0,249 -0,259 --- -0,267 

0,002 0,095 R2 corregida 

(n) 
0,086 0,087 0,091 

(1071) 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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4.2.2.3 Una visió conjunta del model de ciutadania 
En aquest darrer apartat del model ciutadania es pretén resoldre les qüestions que 

giren al voltant dels efectes nets que la implicació en les organitzacions voluntàries del 

teixit associatiu exerceix sobre el desenvolupament d’un nou model de ciutadania lligat 

a la a una major capacitat decisòria i d’influència política. Té el teixit associatiu la 

capacitat per transformar el model de ciutadania cap a un nou model on la radicalitat 

democràtica i la participació activa dels ciutadans sigui un dels eixos centrals dels 

nous sistemes democràtics? Per resoldre aquestes qüestions, s’ha construït un 

indicador que ens resumeix els dos models de ciutadania. L’indicador és el resultat de 

restar els valors atribuïts al model de ciutadania cooperativa-participativa els que fan 

referència al model de ciutadania legalista209. Aquest indicador de model global de 

ciutadania ens mostra com per al conjunt de la població enquesta existeix una 

preeminència del model de ciutadania legalista (mitjana de -0,8) i que aquesta visió del 

que significa ser un bon ciutadà és majoritària, amb major o menor intensitat, per 

pràcticament set de cada deu individus entrevistats. Tanmateix i pel que respecta a la 

incidència de la implicació associativa, l’anàlisi de diferència de mitjanes ens mostra la 

existència de matisos i heterogeneïtat. 

 
Gràfic 4.6.- Mitjana de model global de ciutadania pel grau d’implicació en la tipologia 

d’associacions. 
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Significació de la diferència de mitjanes entre els grups: *** significatiu a 0,01, **significatiu a 0,05 i * 

significatiu a 0,1 entre NI (no implicats), IPP (implicats passius en organitzacions polítiques), IAP (implicats 

actius en organitzacions polítiques), IPNP (implicats passius en organitzacions no polítiques) i IANP 

(implicats actius en organitzacions no polítiques). 

                                                 
209.- Indicador global de model de ciutadania = ((ciutadania cooperativa-participativa) – (ciutadania 
legalista)). Per tant, aquest indicador té el valor mínim de -10 que significa “màxima importància del 
model legalista” i el valor màxim de 10 “màxima importància del model cooperatiu-participatiu”.  
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Com es podia apreciar a la gràfica anterior, els ciutadans implicats, tot i que segueixen 

mostrant una preeminència del valors referents al model legalista, tendeixen a mostrar 

una intensitat inferior que el conjunt de individus no vinculats al teixit associatiu. Més 

exactament s’observa la importància, per una banda, de la implicació en associacions 

polítiques i, per l’altra, de tenir una implicació activa en les organitzacions, sent 

únicament el col·lectiu de ciutadans implicats de forma passiva en associacions no 

polítiques similars al gruix de ciutadans no implicats. De fet, aquestes observacions 

inicials es veuen confirmades en les anàlisis multivariables que es troben resumides a 

la taula següent.   

Taula 4.16.- Anàlisis de regressions lineals pel model general de ciutadania (b, 

coeficients no estandarditzats): 

 
 

Model 
associa- 
cionisme 

Model 
implicació 

Model implicació 
i tipologia 

Model implicació, 
tipologia i tasques 

internes 
Constant -1,874*** -1,909*** -1,916*** -0,937*** -1,923*** 

Associacionisme 0,546*** --- --- --- --- 

Implicació passiva --- 0,450*** --- --- --- 

Implicació activa --- 0,679*** --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 0,677*** --- 0,679*** 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- 0,215 --- 0,214 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 0,754*** --- 0,861*** 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 0,553*** --- 0,630*** 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 0,774** -0,538 
Sense estudis 0,133 0,089 0,068 --- 0,064 
Secundaris 0,247* 0,233* 0,233* --- 0,238* Nivell 

estudis 
Superiors 0,250 0,219 0,223 --- 0,248 
18-25 0,308* 0,290 0,331* --- 0,314* 
26-35 0,294* 0,301* 0,325** --- 0,307* 
46-55 -0,269 -0,255 -0,238 --- -0,243 
56-65 -0,239 -0,241 -0,216 --- -0,233 
66-75 -0,178 -0,172 -0,113 --- -0,118 

Edat 

76 i + -0,181 -0,208 -0,170 --- -0,189 
Gènere (Home) 0,001 0,013 0,026 --- 0,034 
E.Civil (amb parella) -0,287** -0,282** -0,282** --- -0,282** 
Sit.Laboral (treballa) 0,145 0,133 0,121 --- 0,124 

600-1200€ 0,471** 0,479** 0,475** --- 0,482** 
1200-2400€ 0,729*** 0,713*** 0,710*** --- 0,716*** 
+2400€ 0,968*** 0,941*** 0,919*** --- 0,957*** 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc 0,931*** 0,937*** 0,950*** --- 0,957*** 
0,005 0,120 R2 corregida 

(n) 0,112 0,118 0,119 (963) 
Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Com s’havia esmentat, tant la implicació en associacions polítiques com la implicació 

activa en qualsevol tipus d’organitzacions presenten una capacitat d’incidència en la 

importància de la concepció de la ciutadania que tenen els i les ciutadanes, contribuint 

tots dos factors a desenvolupar i enfortir els valors relacionats al model de ciutadania 

cooperativa-participativa. Incidència que s’accentua quan conflueixen aquest dos 

factors, ja que la participació activa en associacions polítiques és el tipus d’implicació 

en organitzacions voluntàries amb major capacitat per modelar els valors que, 

respecte el model de bona ciutadania, tenen els ciutadans210. Per la seva banda, del 

conjunt de variables sociodemogràfiques cal destacar la relació negativa que 

s’estableix entre aquest model general de model de ciutadania i la edat, confirmant 

d’aquesta forma la relació entre una major importància dels valors clàssics i l’edat i que 

són les generacions més joves les que presenten un major desenvolupament d’aquest 

model de ciutadania participatiu. Pel que respecta al nivell d’estudis, tot i que els 

coeficients mostren un nivell de significació estadística dèbils, indiquen que a entre els 

que tenen major nivell d’estudis (estudis secundaris i superiors) és té una major 

tendència a atribuir més importància als valors relacionats amb el model de ciutadania 

cooperativa-participativa. Finalment, també s’aprecia una relació positiva entre el major 

recolzament als valors d’aquest nou model de ciutadania i el nivell d’ingressos 

econòmics dels entrevistats. 

 

De fet, les dades sobre l’edat i el grau d’instrucció semblen reafirmar la idea de que 

aquest canvi de visió del model de ciutadania està relacionat amb un canvi cultural, 

que torna a situar la ciutadania en posicions més centrals en els sistemes democràtics 

(tesi similar a la defensada pel Dalton (2008)), que està liderat per la implicació i 

cooperació en la xarxa associativa, el relleu generacional i el progressiu increment de 

la capacitat educativa i cognitiva de la ciutadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210.- Altra vegada, la implicació passiva en associacions voluntàries és la única forma d’implicació sense 
cap tipus d’efecte en la percepció del model de bona ciutadania.  
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4.2.3 Sobre la participació política 
 

En aquest apartat sobre la incidència de la implicació associativa en la participació 

política dels ciutadans s’estudiarà tant la seva incidència en la participació electoral 

com en la no electoral. Per una banda, la participació electoral és una variable 

dicotòmica que ens informe si el ciutadà va exercir el seu dret a vot (en aquesta 

enquesta la pregunta es centra en les eleccions al Congrés dels Diputats del març del 

2002) mentre, per altra banda, en el cas de la participació política no electoral s’ha 

treballat amb les cinc dimensions que ens proporcionava el anàlisis factorial, comentat 

ja anteriorment, mitjançant l’agregació dels diferents mecanismes en un únic indicador 

per cada dimensió que posteriorment s’ha transformat en variable dicotòmica 

mostrant-nos si cadascun dels individus havia, com a mínim, participat en algun dels 

mecanismes de cadascuna de les dimensions en els darrers dotze mesos.  

 

Contràriament a les anàlisis de regressions lineals realitzades en les diferents actituds 

i orientacions polítiques estudiades, totes les anàlisis multivariables que es realitzen 

per estudiar els factors que incideixen en la participació política dels ciutadans estan 

fets amb models de regressió logística com a conseqüència de les característiques, 

acabades d’esmentar, d’aquestes variables dependents mentre totes les variables 

independents oscil·len entre 0 i 1 podent comparar directament la magnitud dels 

coeficients. Esmentar que al darrer model, s’introdueix un darrer bloc explicatiu amb 

les variables actitudinals que s’han treballat anteriorment211. 

 

Com s’aprecia al següent gràfic el volum dels ciutadans que ha tingut un rol actiu en 

els diferents mecanismes de participació política varia substancialment entre els 

mecanismes. Mentre pràcticament tres de cada quatre entrevistats asseguraven haver 

participat en el procés electoral pel quals se’ls preguntava, al voltant de tres de cada 

indicaven haver realitzat alguna acció expressiva, de consum o comunitària mentre 

                                                 
211.- En aquest bloc, s’introdueix els dos models de ciutadania treballats (el cooperatiu-participatiu i el 

legalista) i no el model de síntesi, ja que aquest darrer model ens indica quins valors, dels atribuïts a cada 

model, són preferents per l’enquestat però no ens mostra la importància atribuïts a cadascun d’ells. És a 

dir, podríem tenir a la variable de síntesi el valor 1, el qual podria correspondre a un individu que presenta 

valor del model de ciutadania cooperativa de 10 i de 9 en el legalista, o a altra persona que presentés un 

valor de 1 en el model cooperatiu i de 0 en el legalista. Per aquesta raó, considerem que la informació 

presentada a l’introduir les variables dels dos models de ciutadania és més interessant per les anàlisis. 
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que una mica més del 10% assegurava haver participat en alguna activitat de la 

dimensió de campanya. Finalment, la participació de protesta il·legal és clarament la 

menys realitzada pels ciutadans ja que únicament al voltant de 2,5% dels entrevistats 

admetien haver participat en alguna activitat d’aquestes característiques. 

 

Gràfic 4.7.- Percentatge de participants per tipus de participació política. 
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Altre tret que cal comentar abans de passar a analitzar més detingudament els 

diferents mecanismes de participació és la major extensió de la participació electoral 

sobre el conjunt de la participació no electoral degut a que com abans s’ha comentat el 

75% dels entrevistats havia participat electoralment, aquest percentatge és redueix fins 

una mica menys del 50% si ens fixem en els ciutadans que han participat en almenys 

algunes de les activitats incloses en la participació no electoral212. 

 

 

4.2.3.1 Participació política electoral 
Incideix la implicació en associacions en la probabilitat dels seus membres de 

participar en els processos electorals? Com s’havia esmenat anteriorment, la 

expectativa prèvia fa referència a que les associacions no aconsegueixen incidir de 

forma especial en la probabilitat dels seus membres a participar ja que ens trobem 

davant una forma de participació poc exigent, per als seus participants, en termes de 

recursos i habilitats. A més, la especial importància que té aquesta forma de 

participació en les democràcies representatives així com la enorme cobertura que es 

realitza des dels mitjans de comunicació converteix la participació electoral en un 

mecanisme de participació utilitzat per la immensa majoria de la població.  
                                                 
212.- Exactament, el 48,4% dels ciutadans havien participat en alguna acció política no electoral.  
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Tanmateix, la gràfica següent ens mostra la existència de diferències, percentuals, en 

la quantitat de ciutadans que reconeixien haver participat en les eleccions en funció del 

seu tipus de relació amb el teixit associatiu. Per una banda, s’aprecia que del col·lectiu 

de que no manté cap tipus de relació amb el teixit associatiu és dels que presenta un 

percentatge més baix de ciutadans participants mentre que el percentatge de 

participants en el procés electoral augmenta si ens fixen en els col·lectius de ciutadans 

que tenen alguna implicació en les associacions, excepte en el cas concret d’aquell 

grup de ciutadans implicats de forma activa en organitzacions no polítiques ja que, fins 

i tot, presenten un percentatge de participants lleugerament inferior al detectat en el 

col·lectiu no implicat.  

 

Sense cap mena de dubte, el posterior anàlisi multivariable ens servirà per aclarir quin 

tipus de relació real s’estableix entre les diferents formes d’implicació en la xarxa 

associativa i la participació electoral. 

 
Gràfic 4.8.- Percentatges de participació electoral pel grau d’implicació en la tipologia 

d’associacions. 
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Significació de la diferència de mitjanes entre els grups: 

*** significatiu a 0,01, **significatiu a 0,05 i * significatiu a 0,1 entre NI (no implicats), IPP (implicats passius 

en organitzacions polítiques), IAP (implicats actius en organitzacions polítiques), IPNP (implicats passius 

en organitzacions no polítiques) i IANP (implicats actius en organitzacions no polítiques). 

 
Com ja es podia intuir de l’anàlisi sobre la diferència de mitjanes abans realitzat, els 

diferents models de regressió logística multivariable mostren l’absència d’una 

incidència significativa de les diferents formes d’implicació associativa en la probabilitat 
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dels individus de prendre un rol actiu en aquesta forma de participació. Únicament, la 

implicació activa en organitzacions no polítiques actuaria de forma negativa sobre la 

probabilitat individual de participar, tot i que el nivell de significació detectat sembla 

aconsellar tenir molta cura amb aquesta dada. 

 

Per altra banda, les variables sociodemogràfiques utilitzades semblen un formar part 

d’un factor explicatiu a tenir molt present en d’aquesta forma de participació, ja que 

s’aprecia que tant la edat com el nivell d’estudis dels individus tenen uns coeficients 

positius assenyalant, per tant, que a una major edat i un major nivell d’estudis 

tendeixen a aguditzar de forma positiva la probabilitat dels individus a participar en les 

eleccions. Exactament, les dades referents als grups d’edat ens mostren que els 

col·lectius més joves tenen unes probabilitats, a prendre part en la participació política 

electoral, inferiors als de mitjana edat mentre els grups de major edat semblen 

participar més.  

 

Per la seva banda, els coeficients mostren una probabilitat de participar molt més 

elevada dels ciutadans que tenen estudis superiors en comparació als que tenen 

nivells d’estudis primaris. De forma similar, el fet de tenir una feina remunerada i viure 

en parella, relacionat amb una ubicació menys perifèrica a la societat i l’atribució de 

majors responsabilitats, presenten unes conseqüències positives sobre la probabilitat 

de participar. També cal esmentar els coeficients referents al nivell d’ingressos 

econòmics ja que en el penúltim model (el d’implicació sense el factor actitudinal) 

mostra com la probabilitat de participar augmenta de forma progressiva a la disposició 

de majors de recursos econòmics, tot i que aquesta incidència sembla esvair-se com a 

conseqüència de la posterior introducció de les actituds i orientacions polítiques en el 

darrer model explicatiu 

 

El tercer factor introduït en aquests models de regressió és aquell que fa referència a 

les actituds i orientacions polítiques dels ciutadans. D’aquest grup de variables el grau 

de confiança amb les institucions autonòmiques, el grau de coneixement polític i el 

grau d’importància atribuïts pels individus als valors clàssics de la ciutadania reflectida 

en el model de ciutadania legalista presenten una incidència positiva en la probabilitat 

dels ciutadans de participar. 
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Taula 4.17.- Anàlisis de regressions logístiques per la participació electoral: 
 
 

Model 
associa- 
cionisme 

Model implicació Model implicació i 
tipologia 

Model implicació, 
tipologia i tasques 

internes 
Constant -0,017 0,009 0,014 0,008 -3,551*** 

Associacionisme 0,275* --- --- --- --- 

Implicació passiva --- 0,337 --- --- --- 

Implicació activa --- 0,063 --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 0,018 -0,187 -0,243 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- 0,434* 0,258 0,191 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 0,414 0,188 -0,052 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- -0,128 -0,320 -0,456* 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 0,086 -0,205 

 Mobilització intencionada --- --- --- -0,311 -0,212 

Sense estudis 0,144 0,121 0,111 0,071 0,373 
Secundaris 0,252 0,269 0,269 0,147 0,037 Nivell 

estudis 
Superiors 0,772*** 0,810*** 0,814*** 0,784*** 0,644** 
18-25 -1,330*** -1,341*** -1,333*** -1,232*** -1,128*** 
26-35 -0,757*** -0,774*** -0,760*** -0,625** -0,429 
46-55 0,691** 0,681** 0,692*** 0,708** 0,595 
56-65 0,426 0,424 0,427 0,260 0,288 
66-75 0,923*** 0,910*** 0,927*** 0,729* 0,744* 

Edat 

76 i + 0,795** 0,798** 0,843** 1,488** 1,175* 
Gènere (Home) 0,097 0,110 0,106 0,190 0,220 
E.Civil (amb parella) 0,531*** 0,528*** 0,550*** 0,565*** 0,450** 
Sit.Laboral (treballa) 0,508*** 0,509*** 0,514*** 0,496** 0,649*** 

600-1200€ 0,153 0,170 0,155 0,304 0,168 
1200-2400€ 0,467 0,492 0,454 0,798** 0,638 
+2400€ 0,418 0,455 0,379 0,862* 0,677 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc 0,429 0,422 0,408 0,596* 0,450 
Eficàcia interna --- --- --- --- -0,217 
Eficàcia externa --- --- --- --- 0,928 
Conf. Inst. Local --- --- --- --- -0,581 
Conf. Inst. Autonòmica --- --- --- --- 1,628*** 
Conf. Inst. Estatal --- --- --- --- -0,368 
Coneixement polític --- --- --- --- 0,976* 
Ciutad cooperativa-participativa --- --- --- --- 0,446 
Ciutad. Legalista --- --- --- --- 3,205*** 

0,201 0,282 R2 Nagelkerke 
(n) 0,188 0,188 0,193 

(1073) 
Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  

 
Les anàlisis sobre els efectes de la implicació associativa sobre la participació electoral 

mostren una nul·la incidència directa, mostrant la poca importància que té la relació 

amb la xarxa associativa en l’estudi de la participació electoral. No obstant, sí que 

podem parlar d’un efecte indirecte que es produeix mitjançant la incidència de 

l’associacionisme sobre els factors actitudinals dels individus. Així com s’havia vist a 

apartats anteriors, la implicació associativa (bàsicament) activa i en associacions 
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polítiques incideix de forma positiva, com a conseqüència del flux d’informació política 

dintre de les associacions, de la interacció i discussió sobre afers polítics amb altres 

ciutadans, en el grau de coneixement polític dels ciutadans, orientació política que en 

aquest darrer anàlisi logístic sobre la participació electoral dibuixa una incidència 

positiva en la probabilitat dels individus de tenir un rol actiu en aquesta mecanisme de 

participació.  

 

Com s’havia esmentat a les expectatives teòriques que es tenia la hipòtesi sobre la 

participació electoral es compleix ja que no s’aprecia una incidència directa en la 

tendència dels individus a participar en les eleccions, tot i que cal matisar el efecte 

indirecte i positiu que es detecta mitjançant l’efecte del grau de coneixement polític. 

 

 

4.2.3.2 Participació política no electoral 
Amb la finalitat d’agilitzar l’anàlisi corresponents a les diferents dimensions de la 

participació no electoral s’han col·locat junts els diversos gràfics i únicament es facilita 

l’anàlisi de regressió més complert de cadascuna de les variables dependents (les 

taules amb els diferents models d’anàlisi es poden consultar a l’annex al final de la 

recerca). Com es pot apreciar al conjunt de gràfics següents, que assenyalen el 

percentatge de ciutadans que havien participat, en els dotze mesos anteriors a la 

realització de la enquesta, en alguna de les diferents activitats dels cinc mecanismes 

estudiats en funció de la seva relació amb l’àmbit associatiu, existeixen clares 

diferències entre les formes de participació. 

 

De les dades de les anàlisis de diferència de mitjanes s’aprecia que hi ha dos 

elements importants, que ens dibuixen unes taxes de participació més elevades en els 

col·lectius, els quals giren al voltant de la base central d’aquesta recerca, la 

importància de la vinculació activa i la vinculació en associacions de caire polític. Per 

una banda i sense a entrar a comentar cadascun dels percentatges que es poden 

consultar als gràfics, els grups de ciutadans implicats activament en les associacions 

són els que presenten els percentatges més alts en la participació de consum o 

econòmica i en la comunitària mentre que la implicació en associacions de caràcter 

polític semblen tenir més capacitat per incidir en la propensió a participar dels seus 

membres en la participació de campanya i en les activitats que formen part de la 

participació expressiva.  
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Per altra banda, els ciutadans vinculats passivament a associacions no polítiques no 

acostumen a presentar taxes de participació bastant diferents dels ciutadans no 

implicats, indicant-nos la poca incidència que aquest tipus d’implicació sembla tenir 

respecte la participació no electoral. Finalment, respecte la protesta il·legal ja s’havia 

esmentat que era menys convencional de participar associada amb alts costos i alt 

grau d’iniciativa personal i, com ens indiquen aquestes primeres anàlisis, la 

participació dels ciutadans no varia gaire en funció de la seva relació en el teixit 

associatiu. Les posteriors anàlisis de regressions ens serviran per confirmar o refutar 

aquestes troballes inicials. 

 

Gràfics 4.9.- Percentatges de participació no electoral per tipus de participació i pel 

grau d’implicació en la tipologia d’associacions. 
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Significació de la diferència de mitjanes entre els grups: *** significatiu a 0,01, **significatiu a 0,05 i * significatiu a 0,1 

entre NI (no implicats), IPP (implicats passius en organitzacions polítiques), IAP (implicats actius en organitzacions 

polítiques), IPNP (implicats passius en organitzacions no polítiques) i IANP (implicats actius en organitzacions no 

polítiques). 

 

Com reflecteixen les dades de les regressions multivariables de les cinc dimensions de 

la participació política no electoral, les relacions abans esmentades són bàsicament 

correctes. La implicació activa en qualsevol tipus d’associacions i també la passiva en 

organitzacions de caràcter polític presenten una incidència positiva en la probabilitat 

dels individus a participar en algun mecanisme de la participació de consum o 

econòmica i en la participació comunitària, mentre que qualsevol implicació en 

associacions de caire polític augmenten la probabilitat de participar en activitats de 

campanya o prendre part en alguna activitat expressiva o de denuncia, aguditzant-se 

els efectes en el cas de la implicació activa en aquestes associacions. Mentre, per 

l’altra banda, es confirma el caràcter excepcional de la participació de protesta il·legal, 

la qual, segons els resultats dels models, funciona amb una lògica diferent a la resta 

de les dimensions de participació, podent-se explicar possiblement per issues concrets 

i puntuals tot i que aquesta és una pregunta que va més enllà dels límits d’aquesta 

recerca213.  

 

Respecte a la resta de les variables relacionades amb les associacions, la realització 

de tasques internes de direcció en associacions únicament presenta una incidència 

positiva en la probabilitat de participar en activitats de campanya mentre que la 

mobilització demostra tenir unes importants conseqüències sobre la probabilitat de 

                                                 
213.- Aquestes dades i la desigual capacitat d’incidència de l’associacionisme en funció de la forma de 
participació s’ha estudiat recentment per al cas espanyol per Ganuza i Francés (2008), tot i que en aquesta 
recerca la tipologia de la participació política es basaba en les seves característiques institucionals.  
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participar ja que presenta uns efectes positius sobre la probabilitat de participar en 

accions relacionades amb les dimensions de consum, la comunitària i la expressiva214.  

 

Pel que respecta al conjunt de factors sociodemogràfics, les anàlisis ens demostren la 

necessitat d’introduir aquestes variables per la seva capacitat explicativa de la 

participació política no electoral. Per una banda, a grans trets es pot apreciar que la 

edat dels ciutadans manté una relació negativa amb la probabilitat dels individus de 

participar en activitats expressives o de denuncia i en activitats comunitàries mentre 

que el gènere ens indica la existència d’un gap en les dimensions de participació de 

consum, en la expressiva i, de forma menys fiable, en les activitats de campanya. 

Mentre, per una banda, els homes tenen una probabilitat inferior de participar en 

activitats de consum i en les expressives en comparació a les dones, aquests semblen 

tenir una probabilitat més alta de participar en les activitats de campanya, tot i que el 

nivell de significació ens fa mantenir la cautela al voltant d’aquesta darrera relació. 

Finalment, el nivell d’estudis també demostra ser un bon factor explicatiu de la 

participació política dels ciutadans ja que millores en el grau d’estudis dels ciutadans 

incideixen de forma positiva en la probabilitat de participar en la dimensió de consum i 

en la expressiva, com es pot deduir dels coeficients positius i significatius associats als 

col·lectius en estudis secundaris i superiors, sent sempre aquest coeficient de major 

magnitud a mesura que augmenta el grau d’instrucció dels individus. 

 

El darrer factor format per les diferents actituds i orientacions polítiques ja estudiades, 

mostra una bona capacitat explicativa del comportament polític dels ciutadans tot i que 

la incidència varia en funció de les actituds i de la dimensió de participació en que 

centrem la nostra atenció. De les diferents actituds polítiques, cal destacar la 

incidència en la probabilitat de participar en accions polítiques que tenen el grau de 

confiança en la institució estatal (govern central), el grau de coneixement polític dels 

ciutadans i el grau d’acceptació del model de ciutadania cooperativa-participativa. 

Començant pel grau de confiança en la institució estatal cal esmentar que aquesta 
                                                 
214.- Una vegada constatat la importància de la mobilització per explicar la participació dels ciutadans, 

s’ha realitzat, per altra banda, unes anàlisis d’aquesta mobilització segons la procedència d’aquests 

impulsos mobilitzadors. Aquestes anàlisis únicament mostraven incidència associativa de les associacions 

en les formes de participació relacionades en la dimensió expressiva. Tanmateix, la forma de realitzar 

aquesta pregunta en el qüestionari, sense la utilització de cap filtre, sense assegurar-nos del resultat 

d’aquesta pressió mobilitzadora i el fet que aquesta pregunta no estigués vinculada de forma directa a la 

que ens proporciona les dades sobre la participació en activitats no electoral sembla recomanar prudència 

en l’anàlisi d’aquests resultats i, per aquesta raó, únicament es comenten en aquest peu de pàgina. 
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actitud manté una relació negativa amb les diferents dimensions de la participació 

política no electoral215, mostrant que un major nivell confiança institucional amb la 

institució estatal redueix la probabilitat de participar en les diferents activitats 

polítiques. Sense cap mena de dubte, la possible relació entre el nivell de confiança en 

les diferents institucions i el sentiment de pertinença nacional així com la possible 

orientació nacional d’algunes activitats participatives deixa oberta altra via d’estudi que 

excedeix la d’aquesta recerca. Per la seva banda, el grau de coneixement polític dels 

ciutadans i la importància atribuïda als valors pertanyents al model de ciutadania 

cooperativa-participativa presenten una relació significativa en totes les dimensions de 

participació no electoral estudiades216 (excepte el grau de confiança en la participació 

de campanya), incidint en un augment en la probabilitat de participar a mesura que 

augmenta el grau de coneixement polític dels ciutadans i la importància dels valors 

associats al nou model de ciutadania. 

 

De la resta d’actituds polítiques únicament, comentar la incidència positiva detectada 

entre el sentiment d’eficàcia externa i la participació de consum i la campanya, relació 

que sembla bastant lògica com a conseqüència de les característiques d’aquest 

sentiment d’eficàcia i la estreta vinculació i orientació de la participació en activitats de 

campanya amb el mateix procés polític. 

 

Finalment, a banda de la incidència directa de la implicació associativa en la 

participació política, la capacitat de les actituds i orientacions polítiques per condicionar 

la probabilitat de participar en activitats polítiques ens permet apreciar i detectar les 

conseqüències indirectes de la vinculació organitzativa. Revisant les anàlisis 

realitzades de la relació entre la implicació associativa i les actituds que mostren una 

incidència en la participació política es torna a confirmar que els efectes indirectes es 

confirmen en el tipus d’implicació ciutadana activa en les associacions i també en la 

vinculació en organitzacions de caràcter polític. Únicament, les anàlisis sobre els 

condicionants del model de ciutadania cooperativa-participativa indiquen la existència 

d’una incidència indirecta de la implicació passiva en associacions no polítiques, la 

qual és la única forma de vinculació associativa sobre la que no s’aprecia capacitat 

alguna per modelar el comportament polític dels ciutadans. 

 

 

                                                 
215.- Excepte en la dimensió de la participació de protesta il·legal.  
216.- Exceptuant, de nou, la participació de protesta il·legal que sembla funcionar per altres paràmetres.  
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Taula 4.18.- Anàlisis de regressions logístiques per les diferents dimensions de la participació no electoral: 

Model implicació, tipologia, tasques internes i mobilització 

De consum- econòmica Comunitària De Campanya Expressiva o de 
denuncia De protesta il·legal 

Model final Model final 
+ actituds Model final Model final 

+ actituds Model final Model final 
+ actituds Model final Model final 

+ actituds Model final Model final 
+ actituds 

Constant -1,754*** -1,832*** -2,400*** -3,077** -3,501*** -3,734*** 1,729*** -1,415*** -2,424** 0,207 
Implicació passiva org polítiques 0,916*** 0,774*** 1,596*** 1,513*** 0,821** 0,696* 1,233*** 1,178*** 0,094 0,138 
Implicació passiva org no polítiques 0,076 0,045 0,707*** 0,614** 0,036 0,055 0,225 0,127 -0,946 -0,881 
Implicació activa org polítiques 1.383*** 1,041*** 2.579*** 2,382*** 1,674*** 1,323*** 2,093*** 1,952*** 0,967 0,880 
Implicació activa org no polítiques 0.845*** 0,651*** 1,696*** 1,587*** 0,445 0,248 0,205 0,077 0,898 0,938 
Tasques organitzatives 0,660 0,772 0,561 0,615 2,031*** 2,191*** -0,436 -0,398 -0,442 0,107 
Mobilització intencionada 1,169*** 1,055*** 0,728*** 0,653** 0,495* 0,352 1,884*** 1,778*** 0,571 0,391 

Sense estudis 0,048 0,210 -0,508 -0,267 -0,082 0,247 -0,726 -0,441 1,494 2,144* 
Secundaris 0,432** 0,278 0,464** 0,364 0,883*** 0,734** 0,793*** 0,745*** -0,192 -0,216 Nivell estudis 
Superiors 0,869*** 0,647*** 0,845*** 0,685*** 0,941*** 0,700** 0,877*** 0,748*** 0,402 0,247 
18-25 -0,067 -0,116 0,267 0,323 -0,129 -0,083 0,663** 0,668*** -0,986 -1,241 
26-35 -0,351 -0,473* -0,232 -0,315 -0,527 -0,636* 0,077 -0,045 -0,838 -1,370* 
46-55 -0,047 -0,101 0,090 0,050 0,419 0,383 0,008 -0,020 -0,094 -0,156 
56-65 -0,251 -0,243 -0,063 -0,069 0,274 0,272 -0,609* -0,712** -0,768 -1,005 
66-75 -0,356 -0,333 -1,084** -1,152** -0,392 -0,405 -1,151*** -1,188** 0,000 0,000 

 

Edat 

76 i més -0,125 -0,174 -0,703 -0,855 0,469 0,393 -1,537*** -1,578** 0,000 0,000 
 Gènere (Home) -0,307* -0,435** 0,224 0,142 0,541** 0,426* -0,236 -0,372** -0,006 -0,218 
 E.Civil (amb parella) 0,427** 0,466** 0,481** 0,505** 0,309 0,351 0,293 0,376* -0,593 -0,387 

Sit.laboral (treballa) -0,040 -0,011 -0,190 -0,143 0,278 0,313 0,159 0,141 -1,016** -1,127** 
600-1200€ -0,271 -0,352 -0,099 -0,171 -0,068 -0,144 -0,165 -0,097 -0,639 -0,630 
1200-2400€ 0,356 0,208 0,078 -0,097 -0,424 -0,567 -0,072 -0,138 0,050 0,103 
+2400€ 0,647 0,473 -0,460 -0,770 -0,295 -0,511 0,717 0,529 0,731 0,641 Nivell ingressos 

Ns/Nc 0,172 -0,045 -0,328 -0,577 -0,747 -0,950* -0,239 -0,383 -0,191 -0,130 
Eficàcia interna --- -0,420 --- -0,595 --- 0,115 --- 0,165 --- 1,235 
Eficàcia externa --- 1,059* --- 0,684 --- 1,393* --- -0,273 --- -0,005 

 
 

Conf. Inst. Local --- -0,352 --- 0,255 --- 0,190 --- 0,421 --- -1,499 
 Conf. Inst. Autonòmica --- 0,113 --- 0,478 --- 0,018 --- -0,068 --- -1,473 
 Conf. Inst. Estatal --- -0,860** --- -1,171*** --- -1,424** --- -1,111*** --- -1,061 
 Coneixement polític --- 0,916* --- 1,296** --- 0,991 --- 1,255** --- 0,371 
 Ciutadania cooperativa-participativa --- 2,419*** --- 2,111*** --- 2,510*** --- 2,106*** --- 1,067 
 Ciutadania Legalista --- -2,054*** --- -1,402* --- -2,105** --- -2,520*** --- -2,530 

0,258 0,300 0,360 0,388 0,283 0,320 0,375 0,412 0,147 0,218  R2 Nagelkerke 
(n) (901) (901) (901) (901) (901) 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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La revisió de les expectatives prèvies a les anàlisis empíriques permet apreciar que la 

majoria de les hipòtesis s’han vist corroborades per les dades. Així, per una banda, 

s’ha confirmat la nul·la capacitat de la vinculació associativa per condicionar la 

probabilitat de participar en la participació política electoral i en el participació de 

protesta il·legal mentre que sí aconsegueix presentar incidència en la resta de 

dimensions de la participació política no electoral. L’anàlisi d’aquestes dimensions ens 

dibuixa una desequilibrada capacitat de la implicació associativa per modelar la 

participació política dels ciutadans en funció de la dimensió participativa217. A nivell 

general, les dimensions de baixa conflictivitat i que requereixen un nivell de recursos 

baixos (la participació de consum i la comunitària) ens mostren que els tipus de 

vinculació importants fan referència a la vinculació activa i a la d’associacions 

politiques mentre que les dimensions més exigents per als ciutadans participants ens 

mostren que la vinculació amb capacitat de condicionar la probabilitat de participar és 

la relacionada amb organitzacions de característiques polítiques, relació que 

s’aguditza en el cas de la implicació activa. 

 

 

 

                                                 
217.- Diferència també trobada per Van Der Meer i Van Inger (2009), tot i que en aquesta recerca el 
tractament de la tipologia associativa, la implicació ciutadana en les associacions i la tipologia de les 
formes de participació política varien respecte les utilitzades en la nostra recerca. 
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4.2.3.3 Sobre la representativitat dels participants. Tenen alguna incidència les 

associacions? 
 

Finalment, en aquest darrer apartat s’ha mirat els efectes que la participació en 

associacions té sobre el nivell de representativitat social dels ciutadans que acaben 

participant en almenys una acció de la participació política. Com es reflecteix a les 

anàlisis realitzades a l’apartat anterior els efectes de la implicació associativa varia 

segons la forma de participació política. En aquest sentit i seguint les anàlisis 

realitzades amb anterioritat, en les quals s’ha constatat la capacitat d’incidència del 

teixit associatiu per augmentar la probabilitat de participar dels ciutadans que hi estan 

implicats en ella en les dimensions de la participació de consum, la comunitària, la de 

campanya i al expressiva o de denuncia, les anàlisis que es realitzen en aquest apartat 

es centren en l’estudi d’aquestes dimensions. En aquestes dimensions concretes de la 

participació política no electoral s’analitza el canvi que sobre la representativitat social 

dels participants es produeix quan s’estudia per separat els perfils socials dels 

participants que no es troben implicats en cap organització del teixit associatiu i els 

que sí que ho estan. 

 

En uns primers gràfics, els quals es mostraran tot seguit, es mostra el grau de distorsió 

que sobre les variables de gènere, edat, nivell d’estudis i nivell d’ingressos econòmics 

es detecten en aquestes quatre dimensions de la participació, reflectint la diferència 

que s’ha constatat en els percentatges dels participants en aquestes formes de 

participació i els paràmetres d’aquestes variables sociodemogràfiques que existeixen 

en el conjunt de la mostra. Mentre el segon gràfic ens dibuixa el grau de distorsió 

representativa dels perfils dels conjunts dels participants sobre el total de la mostra i la 

variació que es detecta en el grau d’aquesta distorsió dels participants si comparem 

les dades dels participants no implicats en el teixit associatiu amb les corresponents a 

les de tots els participants en les que sí que s’inclouen aquells ciutadans que 

participen en alguna activitat d’aquestes dimensions i que també estan relacionats en 

alguna entitat de la xarxa associativa. 

 

El conjunt de gràfics següents són els que fan referència a les distorsions detectades 

en cadascuna de les categories de resposta de les variables sociodemogràfiques dels 

ciutadans participants en comparació amb els paràmetres del conjunt de la mostra: 
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Gràfics 4.10.- Distorsió de la representativitat per característiques sociodemogràfiques i tipus de participació: 
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Participació de campanya
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Aquests gràfics mostren, com s’ha esmentat abans, la diferència en punts percentuals 

que s’ha detectat entre els ciutadans que participen alguna activitat de les quatre 

dimensions estudiades i el seu pes al conjunt de la mostra. Així, si, per exemple, en el 

cas de la variable gènere, al conjunt de la mostra la distribució és 48,4% homes i 

51,6% dones, la representativitat serà perfecta quan els ciutadans que participen a 

cadascuna d’aquestes dimensions es distribueixin de forma idèntica als paràmetres 

mostrals. D’aquestes quatre dimensions de la participació política podem veure com, 

pel que respecta al gènere, els i les ciutadans participants en la dimensió de consum i 

en la expressiva reflecteixen pràcticament els paràmetres mostrals mentre que en el 

cas de la participació comunitària i, de forma molt més accentuada, en la participació 

de campanya el col·lectiu de ciutadans participants està format majoritàriament per 

homes, produint una sobrerepresentació del gènere masculí. 

 

Fent una mirada ràpida a la resta de dades, s’aprecia, com a la variable edat, de forma 

sistemàtica es detecta una major representació dels ciutadans que tenen entre 35 i 45 

anys, una menor representació dels majors de 55 anys que varia segons la dimensió 

participativa i s’accentua en el cas de la participació expressiva mentre els col·lectius 

més joves també tendeixen a gaudir d’una major representació (de forma més 

accentuada en la participació expressiva) exceptuant la participació de campanya. 

Mentre que les dades respecte el nivell d’estudis i d’ingressos dels participants 

dibuixen, per una banda, una sobrerepresentació dels ciutadans que tenen major nivell 

d’instrucció (en concret, dels grups de ciutadans amb estudis secundaris i superiors) i, 

per l’altra, també es reflecteix una major representació dels col·lectius de ciutadans 

que disposen d’un major nivell de recursos econòmics. 

 
Tanmateix i una vegada s’han descrit les distorsions detectades a cadascuna de les 

categories de resposta d’aquestes quatre variables sociodemogràfiques, s’ha tornat a 

realitzar els càlculs de la mateixa forma que s’havia fet al capítol anterior amb la 

finalitat de conèixer el grau de distorsió total que es detecta en aquestes quatre 

variables. A més d’aquestes anàlisis i, com ja s’havia avançat abans, també s’ha inclòs 

l’estudi dels efectes que sobre la representativitat té l’associacionisme expressat amb 

les dades sobre la variació d’aquesta distorsió. En aquest cas, un valor positiu de la 

variació de la distorsió en el nivell de representativitat social ens indica que els 

participants, en aquella dimensió de participació política, que estan implicats en alguna 

organització del teixit associatiu tenen un nivell de representativitat social inferior que 

els participants que no estan implicats en cap associació. En sentit contrari, un valor 
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negatiu reflecteix un major grau de representativitat social dels participants implicats 

en associacions que produeix, per tant, una reducció en el grau de distorsió en aquella 

variable concreta. 

 

El següent gràfic sintetitza totes les anàlisis: 

 
Gràfic 4.11.- Grau de distorsió i variació d’aquesta distorsió per les quatre variables 

sociodemogràfiques i pel tipus de participació:  

-20

-10

0

10

20

30

40

Distorsió Correcció
distorsió

Distorsió Correcció
distorsió

Distorsió Correcció
distorsió

Distorsió Correcció
distorsió

Gènere Edat Estudis Ingressos

Consum Comunitària Campanya Expressiva
 

Nota: un valor negatiu en l’apartat “correcció distorsió” significa que la participació dels implicats en associacions 
redueix el grau de distorsió d’aquella variable per aquella forma concreta de participació mentre, en sentit contrari, un 
valor positiu indica que la seva participació fa augmentar el grau de distorsió, reduint així el grau de representativitat. 
 
Si, per exemple, es miren les dades dels participants en la dimensió de consum i en la 

variable de gènere, s’aprecia que el conjunt de ciutadans participants que no estan 

implicats en la xarxa associativa està format de forma majoritària per membres del 

gènere femení (exactament, el 40,4% dels que participen són homes i el 59,6% restant 

dones), apreciant-se un fort biaix que sobrerepresenta la participació femenina. 

Tanmateix, quan posteriorment s’inclouen els participants que es troben implicats en la 

xarxa associativa la distorsió abans detectada s’esvaeix. De fet, en el conjunt dels 

ciutadans participants el 48,5% són homes i el 51,5% són dones, reflectint exactament 

la distribució mostral de la variable gènere. Aquest canvi s’explica per les quotes 

diferents que presenta el perfil dels participants implicats en associacions, contribuint 

de forma decisiva al control d’aquesta distorsió representativa i en aquest cas podríem 

dir que la participació associativa afecta positivament la representativitat per raó de 

gènere en la participació de consum. 
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Quins trets cal destacar de les dades mostrades en aquest gràfic? Bàsicament, podem 

incidir en els següents punts: 

 

- Mentre en les variables d’edat, nivell d’estudis i d’ingressos s’aprecia la 

existència d’elements de distorsió en el grau de representativitat social dels 

participants en totes les quatre dimensions de la participació política no electoral 

analitzades, la variable gènere és la que presenta un menor grau de distorsió ja 

que tant en les dimensions de participació de consum com en la participació 

expressiva no es detecten problemes de representativitat social en aquesta 

variable. 

 

- Per altra banda, la variable que ens mostra el grau d’estudis dels ciutadans és 

la variable en la qual es reflecteix un major grau de distorsió entre el nivell 

d’estudis dels participants i el del conjunt dels ciutadans de la mostra, distorsió 

que s’accentua en les dimensions de campanya i en la expressiva. 

 

- Els efectes de la incorporació dels ciutadans participants implicats en alguna 

organització del teixit associatiu sobre la representativitat social del conjunt dels 

ciutadans que tenen un rol actiu en les dimensions de la participació política 

sembla dependre més de les mateixes variables sociodemogràfiques que del 

tipus de participació. En aquest sentit, la incidència dels implicats en 

associacions sobre la representativitat social dels participants no és uniforme, 

dibuixant les dades tres efectes diferenciats: 

 

a) Efectes positius, disminuint el grau de distorsió, pel que respecta al grau 

de representativitat segons la edat dels participants. 

 

b) Efectes variats pel que respecta a la representativitat dels participants en 

la variable gènere, ja que mentre mostra uns clars efectes positius, reduint el 

grau de distorsió, en les formes de participació de consum i en la expressiva, 

aquesta incidència s’apropa a una incidència pràcticament neutra o 

lleugerament negativa en les dimensions de la participació comunitària i en la 

de campanya 

 

c) Efectes generals negatius en els que s’augmenta el grau de distorsió 

detectat en el que respecta a la representativitat social dels participants pel 

que respecta al nivell d’estudis i els d’ingressos. 
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Per tant, les dades i anàlisis realitzades sobre el tema de la representativitat social 

dels participants i de la capacitat d’incidència que sobre aquest tema té la implicació 

en el teixit associatiu mostren que, tot i que la xarxa associativa pot tenir uns efectes 

positius en la probabilitat que tenen els ciutadans implicats de participar en alguna 

de les activitats polítiques, en general, la seva incidència sobre el grau de 

representativitat no és uniforme en quant a la seva direcció ni pel que respecta a la 

seva intensitat. Així mentre, per una banda, s’ha vist que el grau de representativitat 

dels participants augmenta pel que respecta a les edats dels mateixos i en la 

variable gènere en algunes de les dimensions de participació estudiades, per l’altra 

banda, els participants implicats en alguna associació tenen una incidència negativa, 

produint un augment, en el grau de distorsió dels participants si centrem la nostra 

atenció en les característiques educatives i de recursos econòmics dels participants. 
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4.3 Conclusions 
 

En aquest capítol s’ha tractat d’estudiar una part important dels suposats rols 

democràtics del teixit associatiu, centrant-nos en els efectes que el fenomen de 

l’associacionisme presenta entre els ciutadans i ciutadanes que es troben implicats en 

alguna entitat associativa. Pel que respecte als elements que han estat estudiats per 

comprovar les externalitats del fenomen de l’associacionisme, s’ha estudiat com afecta 

aquest a determinades actituds i orientacions polítiques dels individus mentre que 

també s’ha analitzat la seva capacitat per condicionar el comportament dels ciutadans 

mitjançant el seu impacte sobre la probabilitat individual de prendre part en alguna 

forma de participació política. 

 

Per la seva banda, el fenomen de l’associacionisme ha estat tractat de diferents 

formes metodològiques amb la finalitat d’indagar el màxim possible la necessitat de 

deixar de tractar-lo de forma unidimensional i considerar-lo com un fenomen 

multidimensional. Com s’ha vist en les diverses anàlisis que s’han dut a terme, les 

dades ens han mostrat que el tractament multidimensional d’aquest fenomen enriqueix 

i aporta més matisos alhora de determinar les conseqüències de la participació dels 

individus en les associacions. En aquest sentit, les distincions aplicades en funció de la 

tipologia de les associacions (en base a la seva orientació cap a l’esfera política) i en 

el mateix grau d’implicació dels ciutadans en les associacions (distingint entre aquells 

ciutadans implicats activament i els que tenen, únicament, un lligam passiu amb el 

teixit associatiu) han mostrat resultats valuosos. 

 

Com es podrà apreciar a la següent taula, la qual ens serveix de síntesi de les 

relacions apreciades entre el fenomen de la implicació associativa i les diferents 

variables dependents utilitzades, les externalitats significatives varien tant en funció del 

tipus d’implicació ciutadana en la xarxa associativa com de les pròpies característiques 

de l’actitud o orientació política estudiada així com en funció dels trets de les diferents 

dimensions de la participació política. 

 

 

 

 

 



 272

Taula 4.19.- Resum de les anàlisis dels efectes de la implicació associativa: 
 
 Implicació passiva 

org. polítiques 

Implicació passiva 

org. No polítiques 

Implicació activa 

org. polítiques 

Implicació activa 

org. No polítiques 

Tasques internes 

d’organització 

Mobilització 

intencionada 

Eficàcia interna -0,248 -0,123 1,033*** 0,403** 0,251 --- 

Eficàcia externa 0,208 -0,041 0,681*** 0,447** 0,380 --- 

Confiança 

institució local 
-0,687** -0,015 0,122 -0,067 0,159 --- 

Confiança inst. 

Autonòmica 
-0,129 0,106 0,056 0,082 0,244 --- 

Confiança 

institució estatal 
0,132 -0,171 -0,200 -0,226 -0,073 --- 

Coneixement 

polític 
0,135 0,068 0,300*** -0,003 0,075 --- 

Ciutadania 

cooperativa 
0,476** 0,368** 1,088*** 0,576*** 0,182 --- 

Ciutadania 

legalista 
-0,318* 0,086 0,170 -0,060 0,722** --- 

Actituds i 

orientacions 

Model general de 

ciutadania 
0,679*** 0,214 0,861*** 0,630*** -0,538 --- 

Electoral -0,243 0,191 -0,052 -0,456* -0,205 -0,212 

Consum 0,774*** 0,045 1,041*** 0,651*** 0,772 1,055*** 

Comunitària 1,513*** 0,614** 2,382*** 1,587*** 0,615 0,653** 

Campanya 0,696* 0,055 1,323*** 0,248 2,191*** 0,352 

Expressiva 1,178*** 0,127 1,952*** 0,077 -0,398 1,778*** 

Participació 

política 

Protesta il·legal 0,138 -0,881 0,880 0,938 0,107 0,391 

Nota: Valors dels coeficients mostrats a les taules anteriors, Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1, --- no inclosa en el model. 



 

Respecte les actituds i orientacions polítiques estudiades s’aprecia una capacitat d’incidència 

clarament desigual de la implicació associativa. En el cas de les orientacions polítiques 

estudiades que presenten un clar component institucional els efectes detectats són menors o, 

fins i tot, nuls. En aquest tipus d’orientacions polítiques el tarannà o forma d’actuar de les 

institucions és un element clau que determina aquestes orientacions, tenint,fins i tot, la 

capacitat de transformar-la (com, per exemple, en el cas de la confiança institucional ja que 

aquesta orientació pot variar en funció de la forma de funcionar o de la credibilitat de les 

persones que dirigeixen en un moment concret una determinada institució. Al mateix temps, 

un canvi radical en el funcionament institucional també podria acabar transformant la 

concepció que d’aquesta institució tenen els ciutadans alterant el grau de confiança 

institucional). En el cas de les orientacions estudiades, en general, s’ha pogut constatar la 

importància de la implicació activa dels ciutadans en la xarxa associativa, apreciant-se que 

aquest rol actiu té una incidència més accentuada en el cas d’estar implicat en organitzacions 

d’orientació política. Un comentari apart mereix les anàlisis mostrades sobre els models de 

ciutadania en el que la implicació en la xarxa associativa mostra una incidència positiva en el 

desenvolupament entre els ciutadans del model de ciutadania cooperatiu-participatiu 

apreciant-se de forma clara una gradació en funció del tipus d’implicació i de la tipologia, 

confirmant-se, en primer terme, la major capacitat transformadora de la implicació activa i 

després de la implicació en associacions polítiques. 

 

En canvi quan ens centrem en les anàlisis sobre la incidència en la probabilitat dels individus 

de prendre part en alguna activitat de les diferents dimensions de la participació política 

s’aprecia que la implicació en el teixit associatiu presenta unes incidència positives en les 

diferents dimensions de la participació política, exceptuant les dimensions que podríem 

catalogar extremes. En aquest sentit, les característiques peculiars de la participació 

electoral, amb un nivell de costos mínims i un pràcticament nul nivell de conflictivitat degut al 

seu caràcter secret, i de la participació de protesta il·legal, la qual es caracteritza per anar 

associada a un alt grau de conflicte i que pot comportar molts costos per als seus 

participants, expliquen la nul·la capacitat d’incidència de la implicació associativa en aquestes 

dues dimensions.  

 

Les anàlisis d’aquest apartat mostren un canvi en els patrons d’incidència de 

l’associacionisme assenyalats en l’apartat de les actituds i les orientacions polítiques, ja que 

respecte a  la incidència en les probabilitats dels individus de realitzar alguna acció política 

destaca de forma més accentuada la tipologia política de la organització en la que s’està 

relacionat que la implicació activa en qualsevol tipus d’associació. Aquest nou patró 



 
 

 274

d’incidència en les formes de participació polític estarien indicant que el conjunt de recursos, 

informació i intents mobilitzadors acaben sent més decisius en el si de les associacions 

polítiques. 

 

Respecte a les dades que fan referència a la intensitat i freqüència en la que els ciutadans 

tenien un rol en les tasques directives de les associacions i la mobilització intencionada 

mereixen ser comentades. En la pràctica totalitat de les anàlisis, l’activisme intern en tasques 

directives de les associacions es confon amb el fet de mantenir una implicació activa, no 

aportant unes incidències ni afectant les orientacions i els comportaments dels ciutadans en 

cap sentit diferenciat. Únicament presenta una incidència positiva en el recolzament dels 

valors associats al model de ciutadania legalista i a la forma de participació de campanya 

indicant, aquestes anàlisis, que l’activisme intern sembla estar relacionat amb una forma 

d’entendre la polític que podríem denominar de tradicional. Pel que respecta a l’altra variable, 

s’aprecia que la mobilització intencionada exerceix en els ciutadans que l’han rebut una 

incidència positiva en les seves probabilitats de participar en les dimensions de participació 

política no extremes218, exceptuant la participació de campanya, reflectint d’aquesta forma la 

importància i incidència que els esforços mobilitzadors tenen per involucrar els ciutadans en 

l’esfera política i confirmant el model de voluntarisme cívic que ens indicava el rol de la 

mobilització com un dels factors explicatius de la participació ciutadana. 

 

Per altra banda, el breu anàlisi sobre la representativitat social dels participants en les 

dimensions de la participació de consum, la comunitària, la de campanya i, per últim, la 

participació expressiva o de denuncia ens mostren un reflex, tot i que sigui parcial, de les 

externalitats sobre el sistema polític de la implicació associativa. En aquest cas i com a 

conseqüència de les desigualtats socials que, com s’ha vist al segon capítol d’aquesta 

recerca condicionen els perfils dels ciutadans que s’involucren en la xarxa associativa, la 

incidència positiva que sobre la probabilitat de prendre part en accions polítiques presenta la 

implicació en la xarxa associativa acaba, també, condicionant el grau de representativitat 

social dels participants. En aquest sentit, les conseqüències no són uniformes, variant en 

funció de la característica social i del tipus de participació en la que es centri la nostra 

atenció. En general, les anàlisis ens mostren com el grau de representativitat social dels 

participants millora pel que respecta als perfils d’edat, la variable gènere sembla dependre 

molt més de la dimensió de la participativa ja que no ens dibuixa un patró de variació clar 

                                                 
218.- És a dir, exceptuant la participació electoral i la protesta il·legal que es caracteritzen per presentar nivells 

extrems en quant als costos associats a la participació i al nivell de conflicte que aquestes dues formes de 

participació porten associats.  
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mentre els participants implicats en el teixit associatiu acaben condicionant de manera 

negativa i augmentant el grau distorsió si ens centrem en les seves característiques 

educatives així com en la seva capacitat econòmica. 

 

Finalment, únicament volem observar la necessitat de seguir treballant sobre la incidència 

concreta dels diferents mecanismes causals que faciliten les transformacions en les 

orientacions polítiques dels ciutadans així com en la seva predisposició a participar en 

activitats polítiques. Si al principi del capítol, seguint diferents fonts i autors que han estudiat 

els mecanismes de transmissió de les externalitats que sobre els ciutadans exerceix la 

participació en associacions, s’han esmentat la importància de la generació de capital social, 

el procés d’aprenentatge i els recursos que facilita la implicació associativa així com la 

construcció de motivacions de grup, inherent als processos d’interacció col·lectiva, i els 

processos mobilitzadors que poden incidir en els costos associats a les diferents formes de 

participació política, les dades no ens han permès especificar i controlar amb precisió els 

efectes d’aquests quatre mecanismes. En aquest sentit, es requereixen noves recerques i 

dades molt més dirigides a conèixer el procés associatiu per indagar els canals pels quals les 

externalitats són transmeses. Tanmateix, la incidència de la implicació activa en el teixit 

associatiu en les orientacions i la probabilitat a adoptar un rol polític actiu sí que semblen 

mostrar senyals de la importància que la interacció reiterada amb altres ciutadans i/o la 

realització d’activitats en l’interior de les associacions tenen sobre les transformacions dels 

individus. 
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Recapitulació i síntesi final 
 

Seguint els pioners estudis que Alexis de Tocqueville realitzà sobre la democràcia als Estats 

Units i, més exactament, les seves observacions sobre el rol de les associacions en els 

sistemes democràtics, les diferents anàlisis d’aquesta recerca ens han corroborat el paper i la 

consideració de les associacions com  “escoles de democràcia”. Al mateix temps, els resultats 

de la recerca també ens han mostrat que no són una eina màgica ni poden solucionar totes 

les mancances de les societats ni dels sistemes polítics democràtics. La seva capacitat per 

incidir en les orientacions polítiques dels ciutadans així com la seva força per condicionar i/o 

modificar el seu comportament (en el sentit d’aportar majors incentius per prendre un rol més 

actiu a l’arena política) no es distribueix de forma homogènia en totes les associacions que 

formen part del conjunts d’entitats col·lectives que existeixen en la societat.  

 

En aquest cas, les nostres anàlisis contradiuen part del paradigma que sobre el capital social 

defensa Robert D. Putnam. Segons aquest autor, en general, la participació en qualsevol 

tipus d’organització voluntària té uns efectes positius sobre la ciutadania en general i, per 

extensió, en el conjunt de la societat. Com hem assenyalat anteriorment, la capacitat 

transformadora no és distribueix de forma uniforme en les diferents entitats de la xarxa 

associativa i, de fet, les anàlisis d’aquesta recerca ens mostren que la incidència de 

l’associacionisme es troba condicionat pel tipus d’associació de la que es forma part. La 

nostra recerca ens ha mostrat, per tant, que la distinció entre les associacions polítiques i les 

no polítiques és important i que els efectes positius de l’associacionisme i la capacitat 

d’aquestes per “ser escoles de democràcia” són més accentuats en aquelles organitzacions 

vinculades a l’àmbit polític i que, per tant, lluiten de forma primordial per aconseguir 

determinats bens col·lectius.  

 

Per altra banda, els resultats d’aquesta recerca també ens conviden a accentuar la nostra 

atenció en el tipus d’implicació que els mateixos ciutadans i ciutadanes tenen en les 

organitzacions de la xarxa associativa. En aquest sentit i corroborant les expectatives prèvies, 

que s’han desenvolupat en pàgines anteriors, el conjunt de diferències apreciades entre els 

implicats passius i els implicats actius ens tornen a confirmar la idea de la desigual capacitat 

d’incidència democràtica de la xarxa associativa en els ciutadans pel que respecta als seus 

valors polítics i la seva predisposició a tenir un rol polític actiu. Aquesta confirmació posa 
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l’èmfasi219 en la necessitat de tenir present els diferents aspectes tant quantitatius com 

qualitatius que poden comportar graus diferents d’implicació associativa així com del diferent 

grau d’incidència dels mecanismes causals que actuen entre la xarxa associativa i els 

individus. 

 

La finalitat d’aquesta recerca era oferir una visió global del fenomen de l’associacionisme. Per 

aquesta raó, en primer lloc s’ha començat fent una recopilació de dades de diferents treballs 

existents i s’ha treballat amb dades més novedoses amb la finalitat de descriure aquest 

fenomen a la nostra societat. En segon lloc, s’ha estudiat els diferents factors contextuals que 

incideixen en la xarxa associativa així com els factors individuals que poden condicionar la 

predisposició dels ciutadans a implicar-se en alguna associació. Finalment, a la darrera part 

de la recerca ens hem centrat en l’estudi de les conseqüències individuals del fenomen de 

l’associacionisme focalitzant-nos tant en els seus efectes sobre les actituds i orientacions 

polítiques dels ciutadans com en el seu comportament polític. 

 

El nostre interès sobre el fenomen de l’associacionisme a Catalunya ens ha portat ha utilitzar 

diverses perspectives i nivells metodòlogics. Per una banda, s’han distingit dos nivells, 

focalitzant la nostra atenció tant en la xarxa associativa com en el grau d’associacionisme 

individual. Per l’altra banda, a l’anàlisi descriptiva d’aquest fenomen a la societat catalana, 

s’ha afegit una vessant comparada per tal de tenir una perspectiva més acurada, comparació 

que s’ha centrat bàsicament en Espanya i en altres països del nostre entorn europeu. 

 

El primer objectiu parcial d’aquesta recerca ha estat contrastar la concepció generalitzada, en 

el món associatiu i entre alguns acadèmics, de que Catalunya té una societat civil més forta 

que l’espanyola com assenyala, per exemple, Giner (1998: 37). Tenint present que la xarxa 

d’associacions voluntàries és l’estructura de la societat civil organitzada (Sarasa 1998: 981), 

la idea abans esmentada implicaria un major desenvolupament del teixit associatiu català. 

Què ens han mostrat les anàlisis? Pel que respecta a la xarxa associativa s’ha apreciat una 

major densitat de la xarxa associativa catalana respecte l’espanyola. En tot cas, l’anàlisi 

longitudinal ens ha permés apreciar com aquesta diferència positiva en la densitat de la xarxa 

associativa catalana ha anat disminuint de forma progressiva en els darrers temps com a 

conseqüència d’una major vitalitat de la societat espanyola per crear i facilitar el sorgiment de 

noves organitzacions. Aquest major dinamisme de la xarxa associativa espanyola reflecteix 

una tendència cap a la convergència de la densitat associativa a les dues societats que s’han 

                                                 
219.- També ens adverteix de la necessitat de tenir present aquests diferents aspectes per estudiar de forma més 

completa el fenomen de l’associacionisme.  
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comparat en aquesta part de la recerca i, per tant, sembla que aquesta concepció 

generalitzada sobre la fortalesa de la societat civil catalana s’està afeblint i, de fet, de seguir 

la tendència que s’ha detectat es podria esvair en un futur proper. 

 

Aquesta tendència cap a la convergència es veu confirmada altra vegada per les dades sobre 

l’associacionisme individual, ja que els percentatges de ciutadans relacionats amb el teixit 

associatiu són bastant similars. Únicament es detecten algunes petites diferències en els 

darrers anys (major associacionisme a Catalunya) però que requereixen l’arribada de noves 

dades directament comparables per poder afirmar-ho amb seguretat. Tanmateix, la 

comparació amb països europeus reflecteix la feblesa de la xarxa associativa catalana i 

espanyola, detectant-se uns nivells clarament inferiors d’implicació individual a la nostra 

societat. Aquestes dades confirmarien la inclusió de Catalunya en l’anomenat síndrome 

meridional amb un menor grau de participació ciutadana en l’esfera pública. Fent servir les 

dades de l’Enquesta Social Europa del 2002, es pot apreciar com el nivell d’associacionisme 

individual a Espanya (i també de Catalunya, ja que com hem pogut constatar són 

pràcticament idèntics) és dels més baixos d’’Europa, situant-se al voltant del 35% del 

ciutadans, en nivells similars als d’Itàlia i lleugerament per sobre dels de Portugal. Tanmateix, 

en general, aquestes dades són clarament inferiors als detectats a la resta de països i de 

forma molt més accentuada si es comparen els percentatges amb els països escandinaus 

(amb percentatges d’associacionisme individual entre el 80 i el 90%). 

 

Una mirada més profunda a les dades de l’associacionisme individual dels ciutadans de 

Catalunya ens confirma la necessitat de tenir present la tipologia associativa. En aquest 

sentit, l’estudi de la participació ciutadana en la xarxa associativa reflecteix que per als 

ciutadans de Catalunya és més usual estar connectats a la xarxa associativa mitjançant la 

creació de vincles amb associacions que presenten una orientació social que no pas a les 

organitzacions de tipus polític amb les quals únicament es relaciona una mica més del 15% 

de la població. Aquesta distinció d’associacions es basa en les diferències significatives 

detectades entre aquelles associacions polítiques i aquelles que no ho són. Distinció que ha 

estat treballada darrerament per Morales (2004: 42-43) i que esmenta que aquestes 

divergències es concentren en els seus efectes en el procés polític així com en els interessos 

i motivacions dels ciutadans que en són membres. Aquestes divergències juntament amb el 

diferent grau d’associacionisme detectat segons la distinció en associacions polítiques o 

socials (no polítiques) podria estar assenyalant la existència de motivacions diferents entre 

els ciutadans implicats en els dos tipus d’associacionisme. Diferències que justifiquen, al 

mateix temps, la importància de l’anàlisi explicatiu de l’associacionisme individual realitzat al 

capítol posterior. 
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Per la seva banda, l’estudi de la capacitat d’incidència dels factors contextuals permet 

apreciar i explicar el procés de convergència, abans esmentat, respecte al teixit associatiu. 

Aquesta interpretació, a més, confirma les anàlisis realitzades per altres autors com, per 

exemple, Giner, Flaquer, Busquet i Bultà (1996), els quals assenyalen que com a resultat del 

procés general de modernització d’Espanya, s’aprecia una tendència cap a la convergència 

entre Catalunya i la resta d’Espanya. Per una banda, l’anàlisi del context històric s’ha 

confirmat com un element clau per conèixer diversos elements de la configuració de les 

societats així com, en el cas concret d’aquesta recerca, d’elements explicatius del 

desenvolupament de la xarxa associativa. En aquest sentit i en comparació amb el cas 

espanyol, el pioner procés de revolució industrial comportà un accentuament del procés 

d’urbanització així com el canvi en les condicions de treball, les quals s’acabaren configurant 

en elements de la lluita dels treballadors, els quals començaren a crear les primeres 

associacions orientades a la defensa col·lectiva dels seus interessos de classe. Aquest 

procés pràcticament coincideix amb la Renaixença de la cultura catalana i la creació 

d’organitzacions de caràcter cultural, reestructurant la xarxa associativa catalana. La 

coincidència d’aquests processos amplia la varietat tipològica d’associacions voluntàries de 

les quals podien formar part els ciutadans. Tots dos processos incentivaren la creació de la 

xarxa associativa a Catalunya incidint en la major densitat del teixit associatiu d’aquesta 

societat en comparació al cas espanyol. 

 

Per l’altra banda, la estructura d’oportunitats polítiques s’ha confirmat com un element 

contextual que cal de tenir present en les diferents anàlisis sobre el fenomen de 

l’associacionisme. En aquesta recerca ens hem centrat en aquells elements més estables de 

l’estructura d’oportunitats polítiques com la dimensió legislativa, la extensió de procediments i 

mecanismes de participació i el recolzament institucional a la xarxa associativa.  

 

Mitjançant l’anàlisi comparada dels marcs legals que fan referència al fenomen associatiu i 

l’anàlisi de la extensió i utilització dels procediments i diferents mecanismes que faciliten la 

participació de la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectivament, en els afers polítics, 

s’ha pogut visualitzar les diferències i similituds entre Catalunya i Espanya. Tot i que la 

utilització de mecanismes de participació ciutadana ha estat més intensa i pionera en el cas 

català, la progressiva extensió dels mecanismes de participació ciutadana en el cas espanyol 

requereix una menció especial, ja que la introducció d’aquestes eines en aquest nou context 

és un fenomen que, tot i que sigui de forma parcial, pot estar darrere de la explicació del 

major nivell de dinamisme de la xarxa associativa espanyola. La relació entre els mecanismes 

de participació i el dinamisme associatiu s’estableix com a conseqüència de la progressiva 
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adquisició de recursos i capacitat d’incidència en l’esfera política, recursos i capacitats que 

poden ser desenvolupades de forma més eficient mitjançant la cooperació ciutadana en el 

mateix teixit associatiu. Com assenyala Subirats (2008: 214) la progressiva institucionalització 

de la participació ciutadana ens permet parlar d’una “política publica de participació 

ciutadana” en la qual la prioritat és modificar i millorar l’atenció que els ciutadans reben des 

de les mateixes institucions220 i, per tant, transformant en positiu les relacions de la ciutadania 

amb l’esfera política. Per altra banda, tot i que s’ha de reconèixer que aquesta recerca no 

tenia com abjectiu determinar la incidència del recolzament governamental a la xarxa 

associativa, diversos treballs, com el de Kendall (2003) a Gran Bretanya, es detecten com el 

suport econòmic des de les institucions polítiques ajuda a eixamplar la xarxa organitzativa 

existent. 

 

L’estudi dels factors explicatius que incideixen en la propensió dels ciutadans a implicar-se en 

les associacions polítiques i en les no polítiques ens ha dirigit cap a un canvi en la estratègia 

metodològica. Ens hem, doncs, mogut del nivell macro de la xarxa associativa al nivell micro 

de l’associacionisme individual. Com s’havia esmentat anteriorment, el diferent grau 

d’implicació ciutadana en el conjunt d’associacions polítiques, comparat amb el detectat en 

les associacions socials, sembla estar indicant la existència d’especificitats pròpies en 

aquests tipus d’associacionisme i, per tant, reflectint la multidimensionalitat del fenomen de 

l’associacionisme. Amb la finalitat d’indagar en aquestes especificitats s’ha estudiat una sèrie 

de factors, els quals es poden resumir en el conjunt de factors que fan referència als recursos 

i característiques pròpies dels individus, aquells que posen l’èmfasi en el procés de 

socialització dels individus mentre el tercer conjunt de factors explicatius són els relacionats 

amb les característiques del context així com el grau d’integració i/o exposició als processos 

de mobilització per part dels ciutadans. Treballant d’igual forma amb els tres grans conjunts 

de factors abans esmentat, els resultats obtinguts han estat contrastats en funció de la 

tipologia associativa amb la finalitat de trobar similitud i diferències. 

 

Els resultats de les anàlisis anteriors ens han confirmat la manca d’uniformitat o 

d’homogeneïtat en els factors explicatius del fenomen de l’associacionisme individual, ja que 

els factors explicatius difereixen segons la orientació de l’associació. Aquesta constatació 

posa l’èmfasi en la necessitat de tenir present la orientació (política o social) de la mateixa 

                                                 
220.- Com assenyala aquest autor: “la política pública de participació ciutadana tindria com a objectiu modificar 

(en el sentit de complementar i millorar) la capacitat de les institucions representatives de respondre a les 

demandes dels ciutadans, i fer-ho atenent de manera més directa les seves prioritats, opinions i alternatives, sense 

confiar només en la legitimitat aconseguida en les eleccions”. Subirats (2008: 216).  
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organització alhora d’estudiar aquest fenomen. Com era d’esperar degut al nivell 

d’associacionisme més baix en les associacions polítiques, les anàlisis indiquen la major 

exigència, en termes de recursos individuals, que requereix aquest tipus concret 

d’associacionisme. De forma més concreta, la major importància del grau d’instrucció dels 

individus, del seu nivell d’ingressos així com la relació convexa de la edat amb el fet de 

pertànyer a aquest tipus d’associacions (reflectint, per tant, una major participació dels 

ciutadans de mitjana edat en comparació amb els col·lectius més joves i més grans) ens 

permeten apreciar un major nivell d’exigència de recursos superior a l’associacionisme polític. 

Paral·lelament, les anàlisis dels factors explicatius de l’associacionisme individual no orientat 

cap a l’àmbit polític indiquen una menor incidència del grau d’instrucció, s’esvaeix la 

incidència dels factors estrictament lligats amb els recursos econòmics i canvia la relació 

convexa de la variable edat esmentada anteriorment. Un incís és necessari per tractar la 

incidència del gènere, ja que mentre no es detecta cap incidència del gènere a l’hora de 

condicionar l’associacionisme polític, les anàlisis sí ens mostren una major probabilitat entre 

els homes d’estar implicats en associacions no polítiques. Probablement, aquesta diferència 

sembla estar reflectint la incidència de la major disponibilitat de temps lliure entre els homes, 

com a conseqüència (en gran part) de la encara existent desigualtat en la distribució de les 

tasques domèstiques o familiars a la nostra societat, així com la disponibilitat de xarxes 

socials més àmplies com a resultat d’un rol més actiu fora de l’àmbit estrictament familiar. Per 

tant, aquesta major disponibilitat d’un recurs escàs com el temps i el major grau d’interacció 

social podrien estar relacionats amb el grau superior d’associacionisme dels homes en les 

associacions socials, les quals moltes vegades estan relacionades amb l’oci i interessos 

particulars dels individus. 

 

Per la seva banda, els factors explicatius relatius al procés de socialització política ens 

mostren la relació positiva entre la freqüència de discussió política a casa quan l’entrevistat 

era petit i l’associacionisme individual ja sigui polític o social. Remarcant la importància del 

procés socialitzador i del rol de la família com agent de transmissió de valors, el fet de sentir 

parlar sobre qüestions polítiques a l’àmbit familiar sembla apropar el món polític a la 

ciutadania i fa augmentar les probabilitats d’estar implicat en alguna entitat de la xarxa 

associativa col·laborant i cooperant amb altres ciutadans. Per exemple, pel que respecta a 

l’associacionisme polític únicament una dècima part dels que assenyalen que a casa no es 

parlava de política són membres d’alguna associació política mentre aquest percentatge 

augmenta fins gairebé un terç entre els que assenyalen que les discussions polítiques es 

donaven de forma relativament sovint. Pel que respecta a l’impacte del grau d’integració en 

els respectius nuclis de residència així com la exposició a processos de mobilització, cal 

advertir que mostren una diferent capacitat d’incidència en funció de la tipologia associativa. 
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Aquesta incidència de la integració és, en tot cas, inferior a la detectada en el cas dels 

recursos individuals, fet que ens torna a indicar i remarcar la gran importància que els 

recursos individuals tenen per condicionar el fenomen de l’associacionisme individual i de 

forma més accentuada en el cas de les associacions orientades a l’àmbit polític. Així, per 

exemple, s’ha detectat una major probabilitat d’implicar-se en associacions no polítiques entre 

aquells ciutadans amb un major arrelament a la societat catalana. Entre els nascuts a 

Catalunya aquest grau d’associacionisme és superior i significativament superior als nascuts 

a altres regions d’Espanya (el 30% vers el 22%), dades que es confirmen si fixem la nostra 

atenció en el lloc de naixement dels pares (pràcticament un 34% d’associacionisme no polític 

entre aquells amb els dos pares nascuts a Catalunya per un 23% entre els ciutadans amb els 

dos pares nascuts a fora de Catalunya). 

 

La darrera part de la recerca s’endinsa en l’estudi de les conseqüències de l’associacionisme 

individual sobre els mateixos ciutadans. Concretament, s’estudia la seva capacitat per incidir i 

donar forma a les actituds i orientacions polítiques dels ciutadans que estan implicats així 

com la seva capacitat per afectar el seu comportament polític. Aquesta perspectiva segueix la 

línia marcada per diferents estudiosos que ja han assenyalat la capacitat de les 

organitzacions per transformar les actituds, valors (Warren 2001) així com els comportaments 

dels ciutadans i ciutadanes degut a la seva capacitat mobilitzadora (Rosenstone i Hansen 

1993). Aquesta capacitat per incidir en els ciutadans per part de les associacions s’expliquen 

com a conseqüència de ser i actuar com un agent més immers en el procés de socialització 

(a banda, de la família, els grups d’iguals i els mitjans de comunicació) pel qual els individus 

anem integrant paulatinament aquestes pautes, interioritzant-les i fent-les pròpies. 

 

L’afirmació inicial de que “les associacions són escoles de democràcia” s’ha vist confirmada 

amb les diverses anàlisis realitzades sobre les conseqüències individuals del fenomen de 

l’associacionisme. Al mateix temps, també s’ha pogut apreciar com una implicació més activa 

dels ciutadans en les diferents entitats de la xarxa associativa és un element positiu que 

també incideix en les orientacions polítiques i els comportaments dels ciutadans presentant, 

doncs, una repercussió positiva sobre el mateix sistema democràtic.  

 

Les anàlisis realitzades sobre els factors explicatius del fenomen de l’associacionisme 

semblaven indicar-nos la necessitat de tenir present la tipologia de les associacions per 

conèixer els factors que incideixen o faciliten als ciutadans implicar-se, les anàlisis sobre les 

externalitats han acabat de confirmar aquesta característica del fenomen associatiu: les 

dades referents a les conseqüències de l’associacionisme reafirmen la necessitat de tenir 

present la tipologia associativa. De forma paral·lela, les diverses anàlisis també han dibuixat 
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de forma clara la ideoneïtat de tenir present el grau d’implicació dels ciutadans, ja que la 

capacitat transformadora de la xarxa associativa presenta una intensitat variable en funció de 

com sigui el grau d’implicació en la mateixa xarxa associativa. És a dir, el grau d’implicació 

associativa ha esdevingut, juntament amb l’ús de la tipologia associativa, un dels factors més 

interessants d’aquesta recerca. Per tant, cal abandonar la concepció uniforme del fenomen 

de l’associacionisme i passar a tractar-lo i estudiar-lo en funció de la tipologia de les 

associacions i el grau d’implicació dels ciutadans en aquestes. 

 

Així, en general i seguint les idees defensades en el paràgraf anterior, les anàlisis han 

mostrat una major capacitat transformadora de l’associacionisme individual si la participació 

es dona en organitzacions orientades cap a l’esfera política, degut a la major intensitat dels 

estímuls polítics que es reben així com al major contacte general amb aquesta esfera, i en els 

supòsits de ciutadans i ciutadanes que estan activament implicats en entitats de la xarxa 

associativa. Per una banda, pel que respecta a la tipologia associativa, el major grau de 

contacte o interacció amb l’esfera política que es produeix en les associacions polítiques 

acaba afavorint el grau de familiarització dels ciutadans amb aquest àmbit així com incidint en 

la informació que es pot acabar rebent sobre el mateix. Mentre, per l’altra, una implicació 

activa aguditza l’adquisició dels recursos i el procés d’aprenentatge que suposa la participació 

en associacions. 

 

Però, no únicament la implicació activa ha demostrat tenir uns efectes positius sobre algunes 

orientacions i en el comportament dels ciutadans. Com han mostrat les anàlisis, la implicació 

passiva o checkbook membership en associacions d’orientació política també incideix de 

forma positiva en la predisposició dels ciutadans a participar en accions polítiques. En aquest 

sentit el tipus d’informació política que es facilita des del teixit associatiu així com la 

consciència de grup i la exposició als inputs mobilitzadors estarien al darrere d’aquesta 

incidència. En sentit contrari, la implicació passiva en organitzacions no polítiques ha destacat 

com el tipus de relació amb el teixit associatiu que té menys efectes democràtics en els 

mateixos ciutadans, tot i que pot servir com la forma o “porta d’entrada” a la xarxa associativa 

per a ciutadans que d’altra forma es mantindrien radicalment al marge d’aquesta. De forma 

clara al darrere d’aquestes anàlisis i conclusions, sorgeix el problema de la endogeneïtat. 

Fins que es disposin de millors dades que ens permetin estudiar la direcció de la causalitat de 

les relacions entre el fenomen de l’associacionisme i les actituds i orientacions polítiques dels 

ciutadans i ciutadanes, considerem que el rol de les associacions voluntàries com agents de 

socialització ens permet dibuixar un esquema analític en el qual la relació va des de les 

associacions cap a les actituds de la ciutadania, tot i que no neguem la possibilitat de la 

existència d’una relació circular entre el fenomen de l’associacionisme individual i les actituds. 
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Quins aprenentatges es desprenen de les pàgines anteriors? Com s’ha anat explicant, el 

fenomen de l’associacionisme individual i, per extensió, la xarxa associativa han demostrat 

ser una valuosa eina, a disposició dels representants polítics i de les societats, per augmentar 

la qualitat del sistema democràtic i per lluitar contra l’extensió del fenomen de la desafecció 

política, el qual reflecteix la distància existent entre una immensa majoria dels ciutadans i el 

sistema democràtic i que com ens indica Torcal (2008: 236) no és un fenomen nou a la 

societat catalana ja que mostra certa pervivència en els temps. Tot i que és cert que aquesta 

no és l’única eina que es pot utilitzar per millorar la qualitat de la nostra democràcia, els 

efectes interns que, per una banda, presenta la implicació dels ciutadans en la xarxa 

associativa com, per l’altra, les externalitats que provoca sobre el mateix sistema (com, per 

exemple, incentivant el grau de participació política dels ciutadans) són uns clars exemples 

de la potencialitat del fenomen de l’associacionisme i del teixit associatiu per reconfigurar les 

societats així com la forma d’entendre el significat de la política. 

 

En aquest sentit, hi ha una sèrie d’implicacions que es deriven de les troballes acadèmiques 

d’aquesta recerca. Per una banda, la creixent complexitat social de les comunitats humanes, 

la major i creixent diversitat d’interessos que tenen els ciutadans així com la varietat en la 

capacitat d’incidència de l’associacionisme polític i el no polític recomanen polítiques 

públiques que incentiven la creació d’associacions voluntàries amb les més variades finalitats 

(sempre que aquestes finalitats siguin legals i democràtiques221), amb la finalitat d’arribar a un 

espectre el més ampli possible de ciutadans, ja que amb major o menor intensitat, la 

cooperació i la interacció amb altres membres de la societat que es dóna en les associacions 

exerceix uns conseqüències positives sobre els ciutadans que es troben implicats. Aquestes 

incidències positives es poden acabar produint en el conjunt de la societat si aquestes 

associacions voluntàries es troben obertes a tota la ciutadania i interactuen amb part de la 

resta d’entitats del teixit associatiu de forma que s’eviti aquestes es converteixin en grups 

aïllats i que acabin creant desconfiança en els ciutadans que no es troben al seu grup com 

assenyala Levi (2000: 255). 
 

                                                 
221.- S’ha posat l’èmfasi en la necessitat que aquestes associacions tinguin unes finalitats legals i democràtiques ja 

que, en determinats casos, poden ser utilitzades per fer accions en contra del bé comú. Com assenyala Levi (2000: 

256-257): “Una crítica recent apareguda al New York Times de Trust, de Fukuyama, citava l’obra de Putnam i 

observava que Timothy McVeigh i altres compiradors de l’atemptat amb bomba a Oklahoma City erem membres 

d’una lliga de bitlles: aquest és un cas en què hauria estat millor jugar sol a bitlles”. Levi (2000: 256-257). 
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En aquest sentit i com una de les respostes als importants processos migratoris que s’han 

donat en els darrers anys, cal aprofitar les externalitats que es desprenen de la implicació 

associativa com una de les eines de les quals disposen les societats per assegurar i facilitar 

els processos d’integració social i política dels col·lectius de ciutadans nouvinguts222. Degut a 

la situació especial d’aquests ciutadans (derivada de la manca d’arrelament social per la 

recent arribada a la nova societat, problemes de comunicació com a conseqüència del 

desconeixement de la llengua de la societat d’arribada, pautes socials i de comportament 

diferents i la privació d’alguns drets dels que sí que disposen els ciutadans autòctons) podria 

ser recomanable el disseny de polítiques públiques encaminades a facilitar el sorgiment 

d’associacions de recolzament per a aquests col·lectius, les quals compensarien parcialment 

la seva posició de desigualtat inicial. També podria ser desitjable l’establiment de polítiques 

que tractin de fer visibles les associacions, en general, a la ciutadania i promocionar, per tant, 

la implicació dels ciutadans en el teixit associatiu.  

 

Menció especial requereix la detecció de la desigualtat en funció del gènere a l’hora 

d’implicar-se en associacions, ja que en aquesta s’aprecia una major participació dels homes 

en aquelles associacions d’orientació no política, incidint en la necessitat de seguir treballant 

per aconseguir una major igualtat real entre els gèneres. Tot i que la lluita contra aquesta 

desigualtat es pot realitzar, en part, amb polítiques públiques que afavoreixin la conciliació de 

la vida laboral i la familiar i amb polítiques de suport a la família (tant per als infants, les 

persones majors així com aquells ciutadans i ciutadanes amb diferents graus de 

dependència), es requereix seguir treballant l’aspecte educatiu amb la finalitat d’eliminar 

aquesta desigualtat derivada de societats patriarcals. Cal, per tant, construir una nova 

consciència social que incideixi en la igualtat entre els gèneres i que aconsegueixi un 

repartiment més just (equilibrat) de les obligacions familiars. Aquesta nova forma d’entendre 

les tasques familiars contribuiria a reequilibrar la disponibilitat de temps lliure entre els seus 

membres de forma més equitativa i, per tant, afegint més quantitat d’aquest recurs al 

col·lectiu femení, augmentant les seves probabilitats de participar en l’àmbit públic i 

d’implicar-se en alguna entitat de la xarxa associativa. 
 
De forma similar, les dades més positives sobre el millor nivell de representativitat social que 

es detectava entre els ciutadans membres d’associacions no polítiques, sembla aconsellar, 

altra vegada, la necessitat de polítiques dirigides a incentivar i recolzar, des dels poders 

                                                 
222.- Col.lectius que, per altra banda, tenen nivells d’associacionisme inferior al detectat en el cas de la població 

autòctona segons estudis fets per al conjunt de Catalunya (San Martin 2008) i per al conjunt de la població 

resident a la ciutat de Barcelona (Morales, Anduiza, Jorba, San Martin i González 2009).  
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públics, la creació de més associacions no orientades directament a l’àmbit polític. En la línia 

de treballar per una societat menys desigual, una altra actuació política hauria d’anar dirigida 

de forma precisa a afavorir la creació, mitjançant la discriminació positiva amb ajudes 

econòmiques, cessió d’infraestructures, etc, d’associacions que cobreixin una gama 

d’interessos i d’inquietuds més relacionades amb els col·lectius amb menys recursos amb la 

finalitat d’intentar compensar aquests desigualtats socials, afavorir la seva plena integració a 

la societat i facilitar la seva participació en l’esfera política, participació que augmentaria la 

qualitat democràtica degut a l’augment de la representativitat social dels ciutadans que 

probablement acabarien actuant activament en aquesta esfera. 

 

Les raons per les quals considerem que les institucions i administracions públiques poden 

jugar un paper rellevant es basen en les anàlisis dels factors contextuals realitzades en 

aquesta recerca. Així, les diferents estructures d’oportunitats polítiques que poden configurar 

aquests actors mitjançant les seves actuacions així com les relacions que s’estableixen entre 

aquests actors i la xarxa associativa poden condicionar la evolució del teixit associatiu de les 

societats. Així, mentre per una banda hem de tenir present que les decisions, polítiques i 

esdeveniments del passat tenen una incidència relativa sobre les possibilitats d’elecció 

futures223, també considerem que el treball en una determinada direcció pot fer més fàcil la 

implementació de polítiques més arriscades i ambicioses en períodes futurs. 

 

De fet, com s’ha constatat a l’anàlisi de l’estructura d’oportunitats polítiques, aquesta és una 

eina de la disposen les institucions públiques per afectar en la construcció de la xarxa 

associativa. Les institucions polítiques tenen, mitjançant les polítiques que porten a terme, la 

capacitat per facilitar la creació d’un teixit associatiu sòlid, estable i actiu, actuació que pot 

acabar aportant beneficis col·lectius, mitjançant la seva intervenció a l’arena política, al 

conjunt de la població. Al mateix temps, la gran complexitat de les noves societats fan 

necessari que existeixi una continua interacció entre l’esfera política i la xarxa associativa per 

tal de millorar la incidència i la efectivitat de les polítiques públiques impulsades des dels 

governs224. 
                                                 
223.- Tot i que com assenyala Levi (2000: 246) no s’ha d’entendre d’una forma determinista: “Pot ser que els 

esdeveniments del passat constrenyin les eleccions contemporànies, però no determinen ni prediuen les decisions 

preses en totes les cruïlles des del punt inicial”. Levi (2000: 246). 
224.- En aquest sentit, Powell (2001: 404) assenyala que aquesta va ser un dels aprenentatges del primer govern 

socialista de Felipe González al 1982 segons el testimoni del Ministre d’Educació José Maria Maravall: “El nou 

govern aviat va comprovar que la bondat d’una política no garantia automàticament el seu èxit, i que aquest 

depenia en gran part de la col·laboració de la societat i, sobretot, de les institucions i associacions més directament 

afectades. Segons el Ministre d’Educació, el més interessant d’aquesta experiència fou, precisament, descobrir que 
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Per tant, aquest important rol que poden jugar els actors institucionals no implica que les 

associacions siguin actors passius ja que també poden contribuir i fer aportacions positives 

en aquest sentit. En aquest cas i pel que respecta als deures interns de les associacions, les 

majors externalitats positives detectades entre els membres actius de les associacions 

estarien indicant la necessitat de que aquest comportament ciutadà fos també incentivat des 

de les mateixes entitats facilitant la implicació activa d’una major part dels ciutadans que 

estan involucrats en elles.  

 

Al mateix temps, les associacions també podrien destinar part dels seus esforços a arribar a 

segments més grans i diversos de la ciutadania, tasca amb la qual també es podrien reduir o, 

com a mínim, compensar les distorsions representatives dels ciutadans implicats. 

 

Òbviament, aquesta recerca deixa temes pendents per futures recerques. Entre d’altres, 

considerem que cal destacar els següents: 

 

- La necessitat de disposar de dades panel o intentar altres tipus de recerques, 

quasi experimentals (barrejant dades quantitatives i qualitatives), que ens 

permetessin conèixer millor i amb més exactitud el tipus de relació que s’estableix 

entre el fenomen de l’associacionisme i les actituds i orientacions polítiques amb la 

finalitat d’establir millor la direcció de la causalitat  

 

- La necessitat de realitzar recerques més completes i centrades en el fenomen de 

l’associacionisme que aportin major quantitat i qualitat de dades, les quals ens 

permetin indagar en el funcionament dels mecanismes causals que provoquen els 

efectes internes de la implicació associativa així com mesurar de forma més 

acurada la capacitat mobilitzadora de la xarxa d’associacions voluntàries. Altra 

vegada les recerques quantitatives s’haurien de recolzar, al mateix temps, amb 

anàlisis qualitatius que ens ajudessin a entendre els fonaments d’aquestes 

relacions. 

 

- Un línia de recerca que derivaria prou directament d’algunes de les troballes 

realitzades en aquesta investigació és la d’aprofundir en l’estudi de la relació entre 

el gènere i l’associacionisme individual. Per una banda, cal continuar estudiar si 

                                                                                                                                                           
la capacitat d’un govern per canviar la realitat social era molt menor del que sempre havia imaginat”. Powell 

(2001: 404). Traducció pròpia.  
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els intents per assolir una societat més justa i igualitària pel que respecta als rols 

dels gèneres tenen alguna incidència en el gap detectat en el grau 

d’associacionisme individual de la ciutadania (en el sentit positiu de si aconsegueix 

una reducció d’aquest) mentre, per altra banda, també cal estudiar sobre les 

motivacions que condueixen els ciutadans a implicar-se en associacions ja que 

també ens podríem trobar que aquestes ens poguessin arribar a explicar part 

d’aquesta diferència. 

 

- La existència de diferents factors explicatius i de diferent capacitat d’incidència 

sobre les actituds, orientacions i comportament polític dels ciutadans detectades 

en les associacions orientades a l’àmbit polític i aquelles altres organitzacions 

voluntàries de caire social ens reflecteixen la heterogeneïtat del fenomen de 

l’associacionisme. En aquest sentit, cal fer un esforç important per seguir indagant 

de forma més profunda en el tema de la tipologia associativa ja que les diferents 

orientacions de les associacions no és un aspecte que tingui un efecte neutre en 

els externalitats produïdes per la implicació associativa. 

 

- Durant aquesta recerca s’ha segmentat les associacions en funció de si estaven 

orientades a l’àmbit polític. Com s’ha apreciat en diferents estudis i, per exemple, 

estudiant la relació entre l’associacionisme i el postmaterialisme (Cantijoch i San 

Martin 2009), les diferències entre les associacions polítiques tradicionals i les 

noves associacions polítiques poden arribar a ser substantives. En aquest sentit, 

caldria realitzar recerques que estudiessin la incidència sobre els ciutadans 

implicats segons aquesta nova segmentació de l’associacionisme polític. 

 

- A més, cal seguir treballant per millorar els aspectes metodològics que ens 

permetin conèixer millor els processos i recursos mobilitzadors de les associacions 

així com indagar de forma acurada els seus efectes sobre el comportament dels 

ciutadans. En aquest sentit, l’esforç de millora i innovació metodològica ha d’anar 

dirigit a millorar la forma de mesurar tant la mobilització intencionada com aquelles 

accions de mobilització no intencionada, tot i que sembla clar que aquestes 

segones per les característiques pròpies de la seva definició aporten un plus de 

complexitat afegit alhora d’intentar mesurar-los. 

 

- Recerques que es centrin en estudiar les dinàmiques i les relacions que 

s’estableixen entre les institucions polítiques i les organitzacions que conformen el 

teixit associatiu d’una determinada societat. Sense cap mena dubte és necessari 
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estudiar les relacions que s’estableixen entre els actors de la xarxa social i els de 

l’àmbit polític, però són aquestes relacions relativament similars en el temps o 

poden estar condicionades per, per exemple, la utilització d’un mecanisme 

qualsevol de participació? En aquest sentit, caldria evitar la realització d’estudis en 

aquells moments puntuals en els que el context pugués distorsionar les dades i 

portar-nos, per tant, a conclusions esbiaixades. 
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Annexos: 
Mapa a2.1.- Total d’associacions per comarques de Catalunya (2007): 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa a2.2.- Total de població per comarques de Catalunya (2007): 
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0 a 30.000  (15)
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Mapa a2.3.- Pes relatiu per comarques de les associacions d’àmbit d’activitat “d’assistència 

social” (2007): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa a2.4.- Pes relatiu per comarques de les associacions d’àmbit d’activitat “cultura” (2007): 
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Mapa a2.5.- Pes relatiu per comarques de les associacions d’àmbit d’activitat “d’ensenyament 

i investigació” (2007): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa a2.6.- Pes relatiu per comarques de les associacions d’àmbit d’activitat “de drets” 

(2007): 
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Mapa a2.7.- Pes relatiu per comarques de les associacions d’àmbit d’activitat “de sectors” 

(2007): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa a2.8.- Pes relatiu per comarques de les associacions d’àmbit d’activitat “de l’espai” 

(2007): 
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Mapa a2.9.- Pes relatiu per comarques de les associacions d’àmbit d’activitat “de la salut” 

(2007): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa a2.10.- Pes relatiu per comarques de les associacions d’àmbit d’activitat “altres” (No 

classificat) (2007): 
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Taula a2.11.- Dades longitudinal d’associacionisme individual a Catalunya i Espanya (1980-

2007: 

 
Font Any Espanya Catalunya 

CIS 1980 31,1  

CIS-1237 1980 30 28 

EMV 1981 33,7  

CIS 1985 28,7  

CIS-1788 1989 35 33 

EMV 1990 22  

CIS-2107 1994 33 28 

EMV* 1995 34,7  

GETS 1995 22,6  

GETS 1997 22,5  

CIS-2286 1998 29,9 31 

GETS 2000 20,8  

CIS-2384 2000 40 40 

IDESCAT 2001  31,1 

PIC 2002  31,9 

ESS 2002   

CIS-2450 2002 42,1 42,6 

IDESCAT 2006  36,8 

ECVHPC 2006  45,6 

CIS 2007 40,5  

 
 
 
 
 
Taula a3.1.- Evolució del PIB a Catalunya i Espanya. 

 

Anys PIB Catalunya PIB Catalunya / hab. PIB Espanya PIB Espanya / hab. 

1890-1900 1,99 1,49 1,41 0,93 

1900-1910 1,51 0,92 1,09 0,25 

1910-1920 2,52 1,32 1,55 1,16 

1920-1930 4,71 2,90 3,31 2,14 

 

Font: Maluquer de Motes (1998: 97). 
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Taula a3.2.- Producte Interior Brut de Catalunya. 

 

Anys % sobre Espanya Milions de 

pessetes corrents

Milions de 

pessetes 

constants 

Pessetes / hab. 

1890 15,4 1282 2568 1372 

1900 16,3 1733 3126 1590 

1910 17,0 2098 3633 1743 

1920 18,7 5616 4661 1988 

1930 21,4 7387 7387 2646 

 

Font: Maluquer de Motes (1998: 96). 

 
 
 
Taula a3.3.- Grau de dependència pressupostària dels ingressos públics (Percentatge dels 

ingressos públics sobre el total d’ingressos de les organitzacions). 
 

Àmbit Territorial Menys del 50% Del 50% al 75% Més del 75% N (org.) 

Gracia (Barcelona) 69,0% (60) 18,4% (16) 12,6% (11) 87 

Sabadell 75,4% (104) 4,3% (6) 20,3% (28) 138 

Sant Andreu (Barcelona) 75,7% (37) 14,3% (7) 10,2% (5) 49 

Caldes de Montbui 82,8% (24) 3,4% (1) 13,8% (4) 29 

CATALUNYA 74,3% (225) 9,9% (30) 15,8% (48) 303 

Deusto (Bilbao) 48,3% (14) 17,2% (5) 34,5% (10) 29 

Errekalde (Bilbao) 53,3% (8) 13,3% (2) 33,3% (5) 15 

Andoain 52,9% (9) 29,4% (5) 17,6% (3) 17 

EUSKADI 50,9% (31) 19,7% (12) 29,4% (18) 61 

ALCALA DE 

HENARES 

77,5% (62) 8,8% (7) 13,8% (11) 80 

EUSKADI + ALCALA 65,9% (93) 13,5% (19) 20,6% (29) 141 

Total 71,6% (318) 11,0% (49) 17,3% (77) 444 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’enquesta a organitzacions del projecte CID225. 

 
 
 
 

                                                 
225.- Un quadre similar a aquest ha estat utilitzat, prèviament, per Méndez i Mota (2003). 
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Taula a3.4.- Percentatge d’associacionisme polític i no polític i nivell de significació de la 

diferència entre les categories de resposta de les variables de recursos socioeconòmics i 

posició social. 

 

  
Associacionisme 

polític 

Associacionisme 

No polític 

Sense estudis 11,34** 12,93**,4*** 

Primaris 9,83**,4*** 24,74*** 

Secundaris 17,12**,4*** 29,31** Nivell estudis 

Superiors 27,51**,2***,3*** 36,81***,2*** 

De 18 a 25 anys 6,72**,3***,4* 32,0 

De 26 a 35 anys 17,61** 28,1 

De 36 a 45 anys 23,26* 24,7 

De 46 a 55 anys 17,91* 22,9 

De 56 a 65 anys 12,4 27,6 

De 66 a 75 anys 11,53* 32,3 

Edat 

Més de 75 anys 10,8 25,3 

De 18 a 30 anys 9,82*** 30,0 

De 31 a 45 anys 22,31***,4*** 26,5 

De 46 a 60 anys 15,8 24,7 

Edat (amb 

menys grups) 

Més de 61 anys 11,92*** 28,8 

Dona 13,1* 23,5*** 
Gènere 

Home 17,3* 31,7*** 

Sense parella 11,5** 27,9 
Estat civil 

Amb parella 17,1** 27,3 

No treballant 11,2*** 27,1 Situació 

laboral Amb treball 18,9*** 27,9 

Menys 600€ 7,63**,4*** 22,0 

Entre 600 i 1200€ 15,54*** 27,0 

Entre 1200 i 2400€ 19,61**,4***,5** 31,1 

Més de 2400€ 37,11***,2***,3***,5*** 31,4 

Ingressos 

No sap/ No contesta 10,83**,4*** 26,8 

 
Nota: la diferència de mitjanes és entre les categories de resposta de cadascuna de les variables (expressats pels 

números i seguint l’ordre de la taula). Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Taula a3.5.- Percentatge d’associacionisme polític i no polític i nivell de significació de la 

diferència entre les categories de resposta de les variables de socialització. 

 
 

  
Associacionisme 

polític 

Associacionisme 

No polític 

Mai 11,23**,4*** 22,43**,4*** 

Rarament 13,24*** 27,64* 

Algunes vegades 18,41**,4* 32,31** 

Freqüència de 

discussió 

política a casa 
Sovint 28,71***,2***,3* 40,71***,2* 

No, cap era membre 

d’alguna associació 
13,3*** 25,1*** Pares 

membres 

d’alguna 

associació 

Si, almenys 1 era 

membre d’alguna 

associació 

21,9*** 36,0*** 

 
Nota: la diferència de mitjanes és entre les categories de resposta de cadascuna de les variables (expressats pels 

números i seguint l’ordre de la taula). Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Taula a3.6.- Percentatge d’associacionisme general i nivell de significació de la diferència per 

les categories originals de les variables de freqüència d’assistència a serveis religiosos, 

tamany de municipi i temps de residència. 

  
Associacionisme 

general 

Mai 43,2 

Menys d’una vegada a l’any 35,0 

Una vegada a l’any 35,8 

Diverses vegades a l’any 37,9 

Almenys una vegada al mes 46,2 

Una vegada a la setmana 47,1 

Freqüència 

d’assistència a 

serveis religiosos 

Diverses vegades a la setmana 62,9 

Menys de 2.000 39,7 

De 2.001 a 10.000 38,3 

De 10.001 a 50.000 48,64*** 

De 50.001 a 100.000 28,93***,5*,6** 

De 100.001 a 400.000 44,44* 

Tamany de 

població 

(habitants) 

Més d’1 milió 44,74** 

2 anys o menys 42,1 

De 3 a 4 anys 70,43*.6* 

De 5 a 6 anys 34,52* 

De 7 a 8 anys 37,0 

De 9 a 10 anys 48,4 

Temps de 

residència al 

municipi 

11 anys i més 42,12* 
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Taula a3.7.- Percentatge d’associacionisme polític i no polític i nivell de significació de la 

diferència entre les categories de resposta de les variables d’integració/mobilització. 

 

  
Associacionisme 

polític 

Associacionisme 

No polític 

Mai 15,7 27,5 

Esporàdicament 12,0 24,7 

Freqüència 

d’assistència a 

serveis religiosos Regularment 17,4 31,7 

Fora de Catalunya 14,8 22,3*** 
Lloc naixement 

A Catalunya 15,3 29,9*** 

Els dos fora de Catalunya 14,3 22,83*** 

1 a Catalunya 14,6 27,2 
Lloc naixement 

dels pares 
Els dos a Catalunya 16,4 33,61*** 

Menys de 10.000 14,4 24,3 

De 10.001 a 50.000 17,8 30,8 

De 50.001 a 100.000 10,7 18,2 

De 100.001 a 400.000 15,9 28,5 

Tamany de 

població 

(habitants) 

Més d’1 milió 14,7 30,0 

4 anys o menys 19,4 30,1 

De 5 a 10 anys 18,4 21,8 

Temps de 

residència al 

municipi 11 anys i més 14,3 27,7 

 
Nota: la diferència de mitjanes és entre les categories de resposta de cadascuna de les variables (expressats pels 

números i seguint l’ordre de la taula). Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Taula a3.8.- Percentatge d’associacionisme polític i no polític i nivell de significació de la 

diferència per les categories originals de les variables de freqüència d’assistència a serveis 

religiosos, tamany de municipi i temps de residència. 

  
Associacionisme 

polític 

Associacionisme 

No polític 

Mai 15,7 27,5 

Menys d’una vegada a l’any 10,07* 25,0 

Una vegada a l’any 9,07* 26,9 

Diverses vegades a l’any 14,4 23,5 

Almenys una vegada al mes 15,4 30,8 

Una vegada a la setmana 14,4 32,7 

Freqüència 

d’assistència a 

serveis religiosos 

Diverses vegades a la 

setmana 
31,42*,3* 31,4 

Menys de 2.000 16,4 23,3 

De 2.001 a 10.000 13,4 24,8 

De 10.001 a 50.000 17,8 30,8 

De 50.001 a 100.000 10,7 18,2 

De 100.001 a 400.000 15,9 28,5 

Tamany de 

població 

(habitants) 

Més d’1 milió 14,7 30,0 

2 anys o menys 13,22** 28,9 

De 3 a 4 anys 37,01**,6** 33,3 

De 5 a 6 anys 24,1 10,3 

De 7 a 8 anys 14,8 22,2 

De 9 a 10 anys 16,1 32,3 

Temps de 

residència al 

municipi 

11 anys i més 14,32** 27,7 
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Taula a3.9.- Anàlisi de regressió logística multivariable per l’associacionisme general. 

  Recursos Socialització 
Integració/ 

Mobilització 
Global 

Constant -1,354*** -0,792*** -0,647** -1,897*** 

Sense estudis -0,567* --- --- -0,259 

Secundaris 0,570*** --- --- 0,421** 
Nivell 

estudis 
Superiors 1,299*** --- --- 0,993*** 

De 18 a 30 anys -0,325* --- --- -0,480** 

De 46 a 60 anys -0,014 --- --- -0,016 Edat 

61 i més anys 0,390* --- --- 0,263 

Gènere (Home) 0,420*** --- --- 0,500*** 

Estat civil Amb parella 0,113 --- --- 0,084 

Situació 

laboral 
Amb treball 0,085 --- --- 0,041 

Entre 600 i 1200€ 0,474* --- --- 0,492* 

Entre 1200 i 2400€ 0,657** --- --- 0,658** 

Més de 2400€ 1,067*** --- --- 0,968** 

Nivell 

d’ingressos 

No sap/ No contesta 0,061 --- --- 0,120 

Freqüència de discussió política a 

casa 
--- 1,118*** --- 0,994*** 

Pares membres d’algun assoc --- 0,545*** --- 0,409** 

Mai --- --- 0,271* 0,181 Freqüència 

assistència 

religiosa Regularment --- --- 0,528*** 0,618*** 

Lloc naixement a Catalunya --- --- 0,022 -0,025 

1 a Catalunya --- --- 0,160 0,047 Lloc 

naixement 

pares Els 2 a Catalunya --- --- 0,578*** 0,322 

Menys de 10.000 --- --- -0,531*** -0,541** 

De 50.001 a 100.000 --- --- -0,765*** -0,903*** 

De 100.001 a 

400.000 
--- --- -0,044 -0,087 

Tamany de 

població 

(habitants) 

Més d’1 milió --- --- -0,128 -0,341* 

4 anys o menys --- --- 0,390 0,353 Temps de 

residència 

al municipi 
11 anys i més --- --- 0,032 0,233 

R2 Nalgelkerke (n) 0,125 (1134) 0,076 (1110) 0,053 (1135) 0,196 (1109) 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Taula a3.10.- Representativitat social dels membres d’associacions. 
a la mostra homes dones       

 48,4 51,6 100  (c.) rang màxim per 
estandaritzar 

      50   
Associacions polítiques 55,2 44,8 100      
%correcte 48,4 44,8 93,2      
desviació de la rep 6,8        
Distorsió 13,6        
Associacions no 
polítiques 55,8 44,2 100      

%correcte 48,4 44,2 92,6      
desviació de la rep 7,4        
Distorsió 14,8        
         
a la mostra 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 +75  
 15,7 19,5 17,5 15,8 12,8 11,5 7,3 100 
         
Associacions polítiques 7 22,8 26,9 18,7 10,5 8,8 5,3 100 
%correcte 7 19,5 17,5 15,8 10,5 8,8 5,3 84,4 
desviació de la rep 15,6        
Distorsió 18,20        
Associacions no 
polítiques 18,3 19,9 15,7 13,1 12,8 13,5 6,7 100 

%correcte 15,7 19,5 15,7 13,1 12,8 11,5 6,7 95 
desviació de la rep 5        
Distorsió 5,83        
         

a la mostra 
Sense 

estudis Primaris Secundaris Superiors     

 5,5 47,8 29,6 17,1 100  (c.)  
       75  
Associacions polítiques 4,1 31,2 33,5 31,2 100    
%correcte 4,1 31,2 29,6 17,1 82    
desviació de la rep 18        
Distorsió 24        
Associacions no 
polítiques 2,6 42,9 31,6 22,9 100    

%correcte 2,6 42,9 29,6 17,1 92,2    
desviació de la rep 7,8        
Distorsió 10,4        
         

a la mostra 
Menys 

600 600-1200 1200-2400 mes de 
2400 ns/nc    

 10,4 28,4 19,8 6,2 35,2 100  (c.) 
        80 
Associacions polítiques 5,2 29,1 25,6 15,1 25 100   
%correcte 5,2 28,4 19,8 6,2 25 84,6   
desviació de la rep 15,4        
Distorsió 19,25        
Associacions no 
polítiques 8,3 27,9 22,4 7,1 34,3 100   

%correcte 8,3 27,9 19,8 6,2 34,3 96,5   
desviació de la rep 3,5        
Distorsió 4,38        
Nota: La fila de mostra i socis mostra la distribució percentual en cadascuna de les categories de les variables 
socials pel conjunt de la mostra i pels ciutadans associats, respectivament. 
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Gràfic a3.11.- Distorsió de la representativitat dels socis d’associacions polítiques. 
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Gràfic a3.12.- Distorsió de la representativitat dels socis d’associacions no polítiques. 
 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

H
om

e

D
on

a

18
-2

5

26
-3

5

36
-4

5

46
-5

5

56
-6

5

66
-7

5

76
 i 

m
és

Se
ns

e
es

tu
di

s

Pr
im

ar
is

Se
cu

nd
ar

is

Su
pe

rio
rs

M
en

ys
60

0€

60
0-

12
00

€

12
00

-
24

00
€

M
és

 2
40

0€

N
s/

N
c

Gènere Edat Estudis Ingressos

 
 
 
 



 
 

 314

 
Taula a4.1.- Anàlisis factorial inicial de les activitats de participació política: 

 
   1 2 3 4 

Contactar amb un polític  ,491 ,564  

Contactar amb alguna associació o 

organització 
 ,726   

Contactar amb un funcionari estatal, 

autonòmic o local 
 ,662   

Col·laborar amb un partit polític   ,772  

Col·laborar amb un grup d’acció ciutadana ,334 ,397 ,339  

Col·laborar amb alguna associació  ,661   

Portar enganxines d’alguna campanya ,381   ,324 

Signar una petició ,704    

Participar en una manifestació ,603   ,407 

Participar en una vaga ,421   ,468 
Boicotejar determinats productes ,644    

Comprat determinats productes per raons 

polítiques o ètiques 
,655    

Donar diners ,477 ,360   

Recaptar diners per alguna causa ,387 ,347   

Adreçar-se als mitjans de comunicació   ,578  

Participar en activitats il·legals de protesta    ,656 
Assistir a una reunió política o míting   ,635  
Desenvolupar algun tipus d’acció violenta    ,696 
Anàlisi de components principals. Mètode de rotació: Varimax.  

Mesura d’adequació mostral de Kaiser-Meyer-Olkin = 0,870 
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Taula a4.2.- Anàlisis de regressions lineals per la confiança en institucions locals (b, 

coeficients no estandarditzats): 

 

 

Model 

associa- 

cionisme 

Model 

implicació 

Model implicació 

i tipologia 

Model implicació, 

tipologia i tasques 

internes 

Constant 5,730 5,736*** 5,743*** 5,655*** 5,744*** 

Associacionisme -0,115 --- --- --- --- 

Implicació passiva --- -0,365* --- --- --- 

Implicació activa --- -0,037 --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- -0,686** --- -0,687** 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- -0,015 --- -0,015 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 0,153 --- 0,122 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 0,046 --- -0,067 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 0,066 0,159 

Sense estudis -0,231 -0,227 -0,206 --- -0,206 

Secundaris -0,234 -0,230 -0,241 --- -0,242 
Nivell 

estudis 
Superiors -0,145 -0,138 -0,167 --- -0,174 

18-25 -0,604** -0,603** -0,620** --- -0,615** 

26-35 -0,564** -0,553** -0,560** --- -0,556** 

46-55 0,134 0,143 0,133 --- 0,134 

56-65 -0,306 -0,294 -0,324 --- -0,320 

66-75 0,454 0,489 0,437 --- 0,439 

Edat 

76 i + 0,348 0,357 0,357 --- 0,361 

Gènere (Home) -0,207 -0,202 -0,226 --- -0,228 

E.Civil (amb parella) 0,085 0,092 0,100 --- 0,100 

Sit.Laboral (treballa) 0,120 0,121 0,132 --- 0,131 

600-1200€ 0,357 0,355 0,347 --- 0,347 

1200-2400€ 0,244 0,230 0,211 --- 0,210 

+2400€ 0,008 -0,006 -0,043 --- -0,054 

 

Nivell 

ingressos 

Ns/Nc 0,188 0,196 0,177 --- 0,176 

0,000 0,025 R2 corregida 

(n) 
0,023 0,025 0,026 

(1104) 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Taula a4.3.- Anàlisis de regressions lineals per la confiança en institucions autonòmiques (b, 

coeficients no estandarditzats): 

 

 

Model 

associa- 

cionisme 

Model 

implicació 

Model implicació 

i tipologia 

Model implicació, 

tipologia i tasques 

internes 

Constant 5,520*** 5,526*** 5,528*** 5,621*** 5,530*** 

Associacionisme 0,125 --- --- --- --- 

Implicació passiva --- 0,013 --- --- --- 

Implicació activa --- 0,105 --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- -0,128 --- -0,129 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- 0,105 --- 0,106 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 0,103 --- 0,056 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 0,114 --- 0,082 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 0,078 0,244 

Sense estudis -0,366 -0,372 -0,365 --- -0,366 

Secundaris -0,115 -0,111 -0,110 --- -0,111 
Nivell 

estudis 
Superiors -0,276 -0,265 -0,266 --- -0,277 

18-25 -0,562** -0,570** -0,579** --- -0,572** 

26-35 -0,540** -0,504** -0,507** --- -0,501** 

46-55 0,007 0,008 0,006 --- 0,007 

56-65 -0,162 -0,163 -0,169 --- -0,162 

66-75 0,403 0,416 0,403 --- 0,405 

Edat 

76 i + 0,342 0,345 0,344 --- 0,350 

Gènere (Home) -0,239* -0,230* -0,235* --- -0,239* 

E.Civil (amb parella) 0,198 0,201 0,205 --- 0,205 

Sit.Laboral (treballa) -0,186 -0,186 -0,181 --- -0,182 

600-1200€ 0,455* 0,461* 0,462* --- 0,460* 

1200-2400€ 0,407 0,410 0,406 --- 0,404 

+2400€ 0,278 0,286 0,286 --- 0,269 

 

Nivell 

ingressos 

Ns/Nc 0,425* 0,429* 0,423* --- 0,420 

0,000 0,027 R2 corregida 

(n) 
0,030 0,029 0,027 

(1097) 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Taula a4.4.- Anàlisis de regressions lineals per la confiança en institucions estatals (b, 

coeficients no estandarditzats): 

 

 

Model 

associa- 

cionisme 

Model 

implicació 

Model implicació 

i tipologia 

Model implicació, 

tipologia i tasques 

internes 

Constant 4,231*** 4,243*** 4,231*** 4,417*** 4,230*** 

Associacionisme -0,189 --- --- --- --- 

Implicació passiva --- -0,148 --- --- --- 

Implicació activa --- -0,251 --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 0,132 --- 0,132 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- -0,170 --- -0,171 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- -0,214 --- -0,200 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- -0,236 --- -0,226 

 

Tasques organitzatives --- --- --- -0,629 -0,073 

Sense estudis -0,035 -0,036 -0,039 --- -0,039 

Secundaris -0,097 -0,090 -0,097 --- -0,097 
Nivell 

estudis 
Superiors -0,170 -0,153 -0,167 --- -0,164 

18-25 -0,269 -0,261 -0,246 --- -0,249 

26-35 -0,423* -0,426* -0,423* --- -0,425* 

46-55 0,014 0,010 0,011 --- 0,011 

56-65 -0,008 -0,003 0,002 --- 0,001 

66-75 0,377 0,376 0,379 --- 0,378 

Edat 

76 i + 0,254 0,260 0,256 --- 0,254 

Gènere (Home) -0,148 -0,154 -0,153 --- -0,152 

E.Civil (amb parella) 0,259 0,260 0,251 --- 0,251 

Sit.Laboral (treballa) -0,064 -0,060 -0,068 --- -0,068 

600-1200€ 0,525* 0,527* 0,523* --- 0,523* 

1200-2400€ 0,216 0,223 0,227 --- 0,227 

+2400€ -0,023 -0,011 -0,020 --- -0,015 

 

Nivell 

ingressos 

Ns/Nc 0,309 0,307 0,313 --- 0,314 

0,001 0,011 R2 corregida 

(n) 
0,014 0,013 0,012 

(1100) 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Gràfic a4.5.- Mitjanes de model de ciutadania legalista pel grau d’implicació en la tipologia 

d’associacions. 

7,8 7,9 7,8 7,77,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No implicats Implicats passius (org
polítiques)

Implicats actius (org
polítiques)

Implicats passius (org
no polítiques)

Implicats actius (org
no polítiques)

 
Significació de la diferència de mitjanes entre els grups: 

*** significatiu a 0,01, **significatiu a 0,05 i * significatiu a 0,1 entre NI (no implicats), IPP (implicats passius en 

organitzacions polítiques), IAP (implicats actius en organitzacions polítiques), IPNP (implicats passius en 

organitzacions no polítiques) i IANP (implicats actius en organitzacions no polítiques). 
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Taula a4.6.- Anàlisis de regressions logístiques per la participació de consum o econòmica: 
 

 

Model 

associa- 

cionisme 

Model implicació 
Model implicació i 

tipologia 

Model implicació, 

tipologia i tasques 

internes 

Constant -1,848*** -1,946*** -1,969*** -1,754*** -,1832*** 

Associacionisme 0,869*** --- --- --- --- 

Implicació passiva --- 0,451** --- --- --- 

Implicació activa --- 1,311*** --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 1,047*** 0,916*** 0,774*** 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- 0,219 0,076 0,045 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 1,705*** 1,383*** 1,041*** 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 1,071*** 0,845*** 0,651*** 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 0,660 0,772 

 Mobilització intencionada --- --- --- 1,169*** 1,055*** 

Sense estudis -0,169 -0,135 -0,192 0,048 0,210 
Secundaris 0,709*** 0,686*** 0,679*** 0,432** 0,278 Nivell 

estudis 
Superiors 1,097*** 1,039*** 1,018*** 0,869*** 0,647*** 
18-25 -0,176 -0,222 -0,129 -0,067 -0,116 
26-35 -0,551** -0,531** -0,486** -0,351 -0,473* 
46-55 -0,165 -0,135 -0,123 -0,047 -0,101 
56-65 -0,407 -0,434 -0,404 -0,251 -0,243 
66-75 -0,500 -0,475 -0,416 -0,356 -0,333 

Edat 

76 i + -0,155 -0,177 -0,127 -0,125 -0,174 
Gènere (Home) -0,228 -0,202 -0,195 -0,307* -0,435** 
E.Civil (amb parella) 0,233 0,253 0,265 0,427** 0,466** 
Sit.Laboral (treballa) 0,032 0,014 -0,017 -0,040 -0,011 

600-1200€ 0,044 0,020 -0,024 -0,271 -0,352 
1200-2400€ 0,673** 0,615* 0,576* 0,346 0,208 
+2400€ 1,010** 0,951** 0,863** 0,647 0,473 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc 0,284 0,302 0,298 0,172 -0,045 
Eficàcia interna --- --- --- --- 0,420 
Eficàcia externa --- --- --- --- 1,059* 
Conf. Inst. Local --- --- --- --- -0,352 
Conf. Inst. Autonòmica --- --- --- --- 0,113 
Conf. Inst. Estatal --- --- --- --- -0,860** 
Coneixement polític --- --- --- --- 0,916* 
Ciutad cooperativa-participativa --- --- --- --- 2,419*** 
Ciutad. Legalista --- --- --- --- -2,054*** 

0,258 0,300 R2 Nagelkerke 
(n) 0,183 0,216 0,233 

(901) 
Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Taula a4.7.- Anàlisis de regressions logístiques per la participació comunitària: 
 

 

Model 

associa- 

cionisme 

Model implicació 
Model implicació i 

tipologia 

Model implicació, 

tipologia i tasques 

internes 

Constant -2,039*** -2,204*** -2,194*** -2,400*** -3,077*** 

Associacionisme 1,663*** --- --- --- --- 

Implicació passiva --- 1,146*** --- --- --- 

Implicació activa --- 2,208*** --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 1,662*** 1,596*** 1,513*** 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- 0,735*** 0,707*** 0,614** 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 2,744*** 2,579*** 2,382*** 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 1,786*** 1,696*** 1,587*** 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 0,561 0,615 

 Mobilització intencionada --- --- --- 0,728*** 0,653** 

Sense estudis -0,932 -0,987 -1,158* -0,508 -0,267 
Secundaris 0,551*** 0,524*** 0,529*** 0,464** 0,364 Nivell 

estudis 
Superiors 1,007*** 0,939*** 0,937*** 0,845*** 0,685*** 
18-25 -0,011 -0,098 0,052 0,267 0,323 
26-35 -0,492** -0,485** -0,413* -0,232 -0,315 
46-55 -0,127 -0,090 -0,053 0,090 0,050 
56-65 -0,283 -0,341 -0,278 -0,063 -0,069 
66-75 -1,345*** -1,339*** -1,240*** -1,084** -1,152** 

Edat 

76 i + -0,726* ,0823** -0,708* -0,703 -0,855 
Gènere (Home) 0,204 0,294* 0,321* 0,224 0,142 
E.Civil (amb parella) 0,225 0,262 0,291 0,481** 0,505** 
Sit.Laboral (treballa) -0,062 -0,104 -0,145 -0,190 -0,143 

600-1200€ -0,092 -0,094 -0,183 -0,099 -0,171 
1200-2400€ 0,185 0,109 0,023 0,078 -0,097 
+2400€ -0,164 -0,288 -0,479 -0,460 -0,770 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc -0,436 -0,440 -0,476 -0,328 -0,577 
Eficàcia interna --- --- --- --- -0,595 
Eficàcia externa --- --- --- --- 0,684 
Conf. Inst. Local --- --- --- --- 0,255 
Conf. Inst. Autonòmica --- --- --- --- 0,478 
Conf. Inst. Estatal --- --- --- --- -1,171*** 
Coneixement polític --- --- --- --- 1,296** 
Ciutad cooperativa-participativa --- --- --- --- 2.111*** 
Ciutad. Legalista --- --- --- --- -1,402* 

0,360 0,388 R2 Nagelkerke 
(n) 0,278 0,327 0,351 

(901) 
 
Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1. 
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Taula a4.8.- Anàlisis de regressions logístiques per la participació de campanya: 
 

 

Model 

associa- 

cionisme 

Model implicació 
Model implicació i 

tipologia 

Model implicació, 

tipologia i tasques 

internes 

Constant -3,577*** -3,658*** -3,640*** -3,501*** -3,734*** 

Associacionisme 1,198*** --- --- --- --- 

Implicació passiva --- 0,484 --- --- --- 

Implicació activa --- 1,528*** --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 0,920*** 0,821** 0,696* 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- 0,056 0,036 0,055 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 2,075*** 1,674*** 1,323*** 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 1,036*** 0,445 0,248 

 

Tasques organitzatives --- --- --- 2,031*** 2,191*** 

 Mobilització intencionada --- --- --- 0,495* 0,352 

Sense estudis -0,522 -0,578 -0,766 -0,082 0,247 
Secundaris 0,977*** 0,976*** 0,967*** 0,883*** 0,734** Nivell 

estudis 
Superiors 1,141*** 1,095*** 1,068*** 0,941*** 0,700** 
18-25 -0,467 -0,515 -0,303 -0,129 -0,083 
26-35 -0,737** -0,708** -0,603* -0,527 -0,636* 
46-55 0,276 0,319 0,363 0,419 0,383 
56-65 0,065 0,062 0,170 0,274 0,272 
66-75 -0,271 -0,176 -0,059 -0,392 -0,405 

Edat 

76 i + 0,146 0,162 0,345 0,469 0,393 
Gènere (Home) 0,549*** 0,607*** 0,611*** 0,541** 0,426* 
E.Civil (amb parella) 0,075 0,109 0,161 0,309 0,351 
Sit.Laboral (treballa) 0,397 0,390 0,378 0,278 0,313 

600-1200€ 0,076 0,065 -0,061 -0,068 -0,144 
1200-2400€ -0,071 -0,158 -0,296 -0,424 -0,567 
+2400€ 0,313 0,222 -0,002 -0,295 -0,511 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc -0,448 -0,452 -0,533 -0,747 -0,950* 
Eficàcia interna --- --- --- --- 0,115 
Eficàcia externa --- --- --- --- 1,393* 
Conf. Inst. Local --- --- --- --- 0,190 
Conf. Inst. Autonòmica --- --- --- --- 0,018 
Conf. Inst. Estatal --- --- --- --- -1,424** 
Coneixement polític --- --- --- --- 0,991 
Ciutad cooperativa-participativa --- --- --- --- 2,510*** 
Ciutad. Legalista --- --- --- --- -2,105** 

0,283 0,320 R2 Nagelkerke 
(n) 0,191 0,213 0,238 

(901) 
 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Taula a4.9.- Anàlisis de regressions logístiques per la participació expressiva o de denuncia: 
 

 

Model 

associa- 

cionisme 

Model implicació 
Model implicació i 

tipologia 

Model implicació, 

tipologia i tasques 

internes 

Constant -1,549*** -1,654*** -1,619*** -1,729*** -1,415*** 

Associacionisme 0,708*** --- --- --- --- 

Implicació passiva --- 0,646*** --- --- --- 

Implicació activa --- 1,087*** --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 1,245*** 1,233*** 1,178*** 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- 0,356 0,225 0,127 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 2,189*** 2,093*** 1,952*** 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 0,438** 0,205 0,077 

 

Tasques organitzatives --- --- --- -0,436 0,398 

 Mobilització intencionada --- --- --- 1,884*** 1,778*** 

Sense estudis -1,244* -1,226* -1,400* -0,726 -0,441 
Secundaris 0,918*** 0,893*** 0,909*** 0,793*** 0,745*** Nivell 

estudis 
Superiors 1,019*** 0,936*** 0,911*** 0,877*** 0,748*** 
18-25 0,431* 0,423* 0,617** 0,663** 0,668** 
26-35 -0,088 -0,066 0,033 0,077 -0,045 
46-55 -0,022 0,000 0,041 0,008 -0,020 
56-65 -0,601** -0,626** -0,605** -0,609* -0,712** 
66-75 -1,402*** -1,420*** -1,392*** -1,151*** -1,188** 

Edat 

76 i + -1,356*** -1,412*** -1,333*** -1,537*** -1,578** 
Gènere (Home) -0,248* -0,235 -0,247 -0,236 -0,372** 
E.Civil (amb parella) 0,113 0,122 0,159 0,293 0,376* 
Sit.Laboral (treballa) 0,044 0,028 -0,017 0,159 0,141 

600-1200€ 0,191 0,179 0,030 -0,165 -0,097 
1200-2400€ 0,312 0,258 0,118 -0,072 -0,138 
+2400€ 0,922** 0,859** 0,639 0,717 0,529 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc -0,004 -0,003 -0,090 -0,239 -0,383 
Eficàcia interna --- --- --- --- 0,165 
Eficàcia externa --- --- --- --- -0,273 
Conf. Inst. Local --- --- --- --- 0,421 
Conf. Inst. Autonòmica --- --- --- --- -0,068 
Conf. Inst. Estatal --- --- --- --- -1,111** 
Coneixement polític --- --- --- --- 1,255** 
Ciutad cooperativa-participativa --- --- --- --- 2,106*** 
Ciutad. Legalista --- --- --- --- -2,520*** 

0,375 0,412 R2 Nagelkerke 
(n) 0,250 0,272 0,323 (901) 

 

Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Taula a4.10.- Anàlisis de regressions logístiques per la participació de protesta il·legal: 
 

 

Model 

associa- 

cionisme 

Model implicació 
Model implicació i 

tipologia 

Model implicació, 

tipologia i tasques 

internes 

Constant -2,625*** -2,791*** -2,783*** -2,424** 0,207 

Associacionisme 0,334 --- --- --- --- 

Implicació passiva --- 0,022 --- --- --- 

Implicació activa --- 0,946** --- --- --- 

Implicació passiva org 

polítiques 
--- --- 0,144 0,094 0,138 

Implicació passiva org no 

polítiques 
--- --- -0,197 -0,946 -0,881 

Implicació activa org 

polítiques 
--- --- 0,936* 0,967 0,880 

Implicació activa org no 

polítiques 
--- --- 0,910* 0,898 0,938 

 

Tasques organitzatives --- --- --- -0,442 0,107 

 Mobilització intencionada --- --- --- 0,571 0,391 

Sense estudis 0,149 0,288 0,278 1,494 2,144* 
Secundaris -0,026 -0,119 -0,110 -0,192 -0,216 Nivell 

estudis 
Superiors 0,442 0,274 0,278 0,402 0,247 
18-25 -0,807 -0,845 -0,831 -0,986 -1,241 
26-35 -0,563 -0,518 -0,520 -0,838 -1,370* 
46-55 -0,178 -0,173 -0,167 -0,094 -0,156 
56-65 -0,517 -0,530 -0,520 -0,768 -1,005 
66-75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Edat 

76 i + -0,938 -0,943 -0,941 0,000 0,000 
Gènere (Home) 0,103 0,112 0,124 -0,006 -0,218 
E.Civil (amb parella) -0,359 -0,363 -0,368 -0,593 -0,387 
Sit.Laboral (treballa) -1,045** -1,076** -1,079** -1,016** -1,127** 

600-1200€ -0,728 -0,718 -0,716 -0,639 -0,630 
1200-2400€ 0,212 0,173 0,179 0,050 0,103 
+2400€ 0,938 0,850 0,851 0,731 0,641 

 

Nivell 
ingressos 

Ns/Nc -0,216 -0,148 -0,139 -0,191 -0,130 
Eficàcia interna --- --- --- --- 1,235 
Eficàcia externa --- --- --- --- -0,005 
Conf. Inst. Local --- --- --- --- -1,499 
Conf. Inst. Autonòmica --- --- --- --- -1,473 
Conf. Inst. Estatal --- --- --- --- -1,061 
Coneixement polític --- --- --- --- 0,371 
Ciutad cooperativa-participativa --- --- --- --- 1,067 
Ciutad. Legalista --- --- --- --- -2,530 

0,147 0,218 R2 Nagelkerke 
(n) 0,090 0,109 0,109 

(901) 
Nivells de significació: *** a 0,01, ** a 0,05 i * a 0,1.  
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Convenio: Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Pompeu Fabra 
 
 
Ámbito: 
 
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla. 
 
 
Universo: 
 
Población española de ambos sexos de 18 años y más. 
 
 
Tamaño de la muestra: 
 
Diseñada: 4.287 entrevistas. Distribuidas de la siguiente forma: 
 

Cataluña: 1.140 entrevistas 
Madrid: 505 entrevistas 
País Vasco: 1.000 entrevistas 
Resto: 1.642 entrevistas 

 
 
Realizada: 4.252 entrevistas. Distribuidas de la siguiente forma: 
 

Cataluña: 1.135 entrevistas 
Madrid: 479 entrevistas 
País Vasco: 1.000 entrevistas 
Resto: 1.638 entrevistas 

 
 
Afijación: 
 
No proporcional. 
 
 
Ponderación: 
 
Para procesar la muestra total es necesario utilizar los coeficientes de ponderación de la Tabla I. 
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Puntos de Muestreo: 
 
225 municipios y 47 provincias. 
 
 
Procedimiento de muestreo: 
 
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo 
(municipios) y de las unidades secundarias (secciones) con probabilidad proporcional a su tamaño, y 
de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. 
 
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de 
hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 
50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de 
habitantes. 
 
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios. 
 
 
Error muestral: 
 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±1,53% para el conjunto 
de la muestra, en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Para las Comunidades de Cataluña, 
Madrid y País Vasco, y bajo los mismos supuestos que para el conjunto de la muestra, los errores de 
muestreo son de +2,97%, +4,57% y +3,16% respectivamente. 
 
 
Fecha de realización: 
 
Del 9 de marzo al 26 de abril de 2002. 
 
 
 

Tabla 1: Coeficientes de ponderación 
 
 

Cataluña 0,592 

Madrid 1,133 

País Vasco 0,230 

Resto 1,714 
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