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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context d’aplicació, 

metodologia, resultats i conclusions del treball 

Durant els darrers anys la participació en el Dia Internacional de la Dona ha anat 

augmentant, com també el paper del moviment feminista en la societat. Aquest 

augment va tenir el seu màxim a 2019. En els següents anys es va frenar degut, en 

gran part, a la pandèmia de la covid-19. 

A les mobilitzacions a Espanya ja podia veure's certa polarització de sectors 

conservadors enfront d'usuaris a favor de les reivindicacions d'aquest dia. En 2020 va 

haver un fet concret que va augmentar la polarització d'aquest esdeveniment quan 

grups d'extrema dreta van culpabilitzar l'acte de l'expansió de la covid-19. 

Aquest treball analitza la polarització que es crea a Twitter entre els usuaris 

participants del 8M a Espanya i l'existència o no del discurs de l'odi. Hem recopilat els 

tweets amb els hashtags oficials de l'esdeveniment i després hem analitzat la xarxa 

creada i les seues comunitats. D'aquesta manera podem aplicar tècniques de 

detecció de comunitats i anàlisi de continguts per veure com de polaritzats estan els 

usuaris tant en la forma d'agrupar-se com en el contingut dels missatges. 

Una vegada vista la polarització dels usuaris hem comprovat l'existència del discurs 

de l'odi mitjançant l'aplicació d'un lexicon que conté termes relacionats amb l'odi. El 

resultat que ens ha proporcionat és que sí que apareix aquest discurs en els 

missatges que tenim, sobretot contra les dones amb certa rellevància. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In recent years, the participation in International Women's Day has increased, like the 

role of the feminist movement in society. This increase peaked in 2019 and then 

slowed down the following years, mainly due to the covid-19 pandemic. 

In the mobilizations in Spain, we could already see a certain polarization of 

conservative sectors against users in favour of this day's demands. In 2020 there was 

a specific fact that increased the polarization of this event when, for the most part, far-

right populist groups blamed the event for the expansion of covid-19. 

This dissertation seeks to analyse the polarization that is created the 8M in the 

Spanish users and the existence or not of hate speech. We collect the tweets with the 

official hashtags used and then we analyse the network created and its communities. 

In this way we can apply techniques for community and topic detection to see how 

polarized users are in the way they are grouped and in the content of the messages. 

Once we've seen the polarization of users, we have verified the existence of hate 

speech by applying a lexicon that contains hate-related terms. The result is that this 

discourse does appear in the messages we have, especially against women with 

some relevance. 
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1. Introducció 

1.1 Context i justificació del Treball 

El Dia Internacional de la Dona té el seu origen al moviment socialista de principis del 

segle XX. En 1908, després d'una vaga important, el partit socialista estatunidenc va 

decidir celebrar cada any el "Dia Nacional de la Dona", per lluitar pels drets de les 

dones com el dret a vot o la igualtat salarial (Tudoreanu, 2014), el qual és un dret que 

avui en dia encara es lluita. 

Més endavant, la socialista alemanya Clara Zetkin va proposar ampliar aquest dia a 

escala internacional per lluitar pels drets de les dones al llarg del món. La seua 

proposta va ser aprovada i en 1911 es va celebrar el primer Dia Internacional de la 

Dona, molt centrat en el sufragi femení (Tudoreanu, 2014). 

Però no sempre la data va ser el 8 de maig. Les dues manifestacions que hem dit 

anteriorment es van celebrar el 28 de febrer i el 19 de març, respectivament. Una de 

les primeres manifestacions el 8 de març es va produir en 1916 a Rússia. L'oficialitat 

del dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona es va adoptar per l'ONU el 16 de 

desembre de 1977. 

Des de les primeres manifestacions per aconseguir el sufragi femení i lluitar contra 

l'explotació laboral fins a l'actualitat s'han aconseguit molts progressos, però algunes 

reivindicacions encara continuen, com la desigualtat salarial. Actualment, continua 

reivindicant-se aquest dia i, a més de les mobilitzacions clàssiques, ha agafat molta 

importància la mobilització en les xarxes socials. 

En concret, Twitter és la xarxa més utilitzada durant aquestes mobilitzacions i altres 

reivindicacions similars mitjançant l'ús de hashtags en el que podem anomenar 

feminisme del hashtag (Dixon, 2014). Aquestes mobilitzacions digitals poden ser 

capaces de marcar l'agenda pública i tenir un important impacte en la societat (Piñeiro 

i Martínez, 2021). 

El problema d'aquesta xarxa social és que no està lliure dels perjudicis de la societat, 

és més, ajuda a augmentar la polarització dels usuaris per culpa de l'homofília en les 

interaccions de la xarxa i al biaix en la informació que es transmet i es rep d'usuaris 

afins (Cinelli et al, 2021). A més, el moviment de lluita pels drets de les dones ha 

provocat al llarg de la història una oposició des de les ideologies més conservadores. 

Aquest fet es veu reflectit a les xarxes socials (Bonet, 2020). 

En els darrers anys la participació en aquestes manifestacions ha augmentat 

considerablement, sent 2019 l'any amb la major participació (Romero, 2019), però a 

causa de la pandèmia de la covid-19, en 2020 i 2021 aquest augment en la 

participació s'ha vist frenat. En 2020 va sorgir la polèmica causada per la 

culpabilització, per part de grups populistes majoritàriament, del 8M com a causa de 

l'expansió de la covid-19 (Bonet, 2020) i en 2021 no es van produir moltes 

manifestacions per culpa de les restriccions per parar la transmissió del virus. 

Tenint en compte aquests antecedents i l'augment de les posicions conservadores 

populistes a Espanya creguem que és necessari i interessant analitzar la polarització a 
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Twitter del Dia Internacional de la Dona de 2022 i comprovar també si es produeix un 

discurs de l'odi contra les usuàries participants. 

 

1.2 Motivació personal 

El meu interés personal en fer aquest treball està molt relacionat amb els meus estudis 

previs. Durant l'estudi del Grau en Enginyeria Informàtica a la UPV vaig acudir a 

alguns seminaris sobre audiències a xarxes socials i vaig cursar algunes assignatures 

relacionades que em van cridar l'atenció. Però no vaig arribar a fer cap treball sobre 

aquesta temàtica. 

Des de la finalització del grau no he tocat res relacionat, em vaig quedar amb les 

ganes de tractar aquest tema. Ha sigut durant l'estudi del màster on he cursat 

l'assignatura “Anàlisi de grafs i xarxes socials” quan m'adoní que tenia l'oportunitat 

d'enfocar el meu TFM cap aquesta àrea. 

Però, perquè el 8M? Veient l'oferta de treballs vaig veure aquesta proposta d'analitzar 

un esdeveniment a Twitter relacionat amb una reivindicació social com el Dia de la 

Dona. Em va cridar l'atenció i el vaig elegir per la meua pròpia participació en diverses 

manifestacions a València. 

En la meua opinió, durant aquest dia es reivindiquen uns drets que qualsevol societat 

madura hauria de tenir ja assegurats i és interessant veure com, a través de l'anàlisi 

del moviment a Twitter, podem comprovar si part de la societat espanyola té unes 

opinions majoritàriament favorables o està fortament polaritzada amb visions 

contràries. 

 

1.3 Objectius del treball 

L'objectiu principal d'aquest treball és analitzar les interaccions que es produeixen a 

Twitter el Dia Internacional de la Dona per esbrinar la polarització dels distints grups i 

comprovar l'existència o no del discurs d'odi. 

A més d'una anàlisi general, volem confirmar o rebutjar aquestes tres hipòtesis: 

- Hipòtesi 1: La culpabilització del moviment feminista i la manifestació del 8M 
per a l'expansió de la covid-19 és un tema central en la conversació. 

- Hipòtesi 2: Existeix una forta polarització en la xarxa entre distintes ideologies 
entorn el 8M. 

- Hipòtesi 3: El discurs de l'odi és especialment significatiu cap a les dones que 
reivindiquen el moviment feminista. 
 

Per aconseguir aquest objectiu principal i comprovar les hipòtesis haurem de dur a 

terme els següents objectius parcials: 

- Captura i tractament de tweets 

- Creació d’un graf dirigit amb arestes amb pes 

- Detecció de comunitats 

- Anàlisi de l’estructura de la xarxa aplicant la teoria de grafs 

- Anàlisi dels continguts temàtics dels principals usuaris 

- Anàlisi del discurs d’odi contra els usuaris més actius 
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1.4 Enfocament i mètode seguit 

Respecte a l'estratègia de cerca utilitzada, ha consistit en la utilització de ferramentes 

proporcionades per la biblioteca de la UOC com ProQuest per a la cerca i lectura de 

treballs acadèmics i articles publicats a revistes científiques sobre la temàtica del 

treball. 

I pel que fa a la metodologia de treball, hem seguit un procés similar als articles 

d’Arce, Vila i Fondevila (2022) i Piñeiro i Martínez (2021). El primer analitza el 

discurs a Twitter del debat electoral de les eleccions espanyoles de 2019 i el segon 

tracta sobre el discurs de l’odi enfront de les dones a Twitter. 

Tal com s'ha fet en l'anàlisi del debat electoral, capturarem els tweets mitjançant el 

hashtag oficial de la mobilització. A diferència de l'article mencionat, on es fa ús d'R i 

d'RStudio, nosaltres utilitzarem Python mitjançant Jupyter Notebook i la llibreria 

Tweepy. Hem elegit aquest llenguatge perquè tenim certa experiència prèvia amb ell. 

Després de recopilar els tweets crearem un graf dirigit amb arestes amb pes. Els 

usuaris únics seran els nodes i les distintes interaccions (retweets, mencions, citacions 

o respostes) seran les arestes. Cada interacció entre els usuaris sumarà 1 al pes de 

l'aresta. 

Una vegada tenim el graf creat analitzarem les principals característiques de la seua 

estructura aplicant la teoria de grafs que hem estudiat a l'assignatura “Anàlisis de grafs 

i xarxes socials”. Després, obtindrem les distintes comunitats que es creen a partir de 

les interaccions dels usuaris. Per a dur a terme aquestes anàlisis farem ús de Python i 

Gephi. 

Analitzada l'estructura principal de la xarxa i les comunitats obtingudes passarem a 

veure com ha transcorregut la conversació en cadascuna de les comunitats elegides. 

Per a fer açò obtindrem tots els tweets publicats pels usuaris de cada comunitat i 

crearem, en primer lloc, un núvol de paraules. Així tindrem una idea general dels 

termes que més han aparegut en cada comunitat. Després analitzarem una mica més 

a fons el contingut mitjançant l'algoritme latent dirichlet allocation (LDA), el qual ens 

indicarà els termes principals de les temàtiques detectades en cada comunitat. 

Arribats a aquest punt analitzarem el contingut dels tweets realitzats pels usuaris més 

importants i veurem les seues interaccions per comprovar l'existència o no del discurs 

de l'odi. Per a fer açò ens basarem en el segon treball anteriorment mencionat, el 

treball de Piñeiro i Martínez (2021). El que fan els autors d'aquest article per 

determinar el nivell d'odi és dur a terme una anàlisi del contingut de les distintes 

interaccions mitjançant la cerca de paraules clau en el text dels tweets. 

A diferència d'aquest treball, els usuaris que analitzarem no seran uns usuaris elegits 

amb anterioritat, sinó que seran els usuaris més rellevants de la xarxa. Per decidir 

quins són aquests usuaris utilitzarem el grau d'entrada amb pesos, ja que aquesta 

mesura ens indicarà la quantitat total d'interaccions que ha rebut l'usuari. Per altra 

banda, respecte als tweets per analitzar el discurs de l'odi, farem servir els tweets 

corresponents a les citacions, respostes i mencions cap a aquests usuaris. 
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1.5 Planificació del treball 

Per a la planificació del treball ens hem ajustat al pla d'estudis de l'assignatura amb les 

dates de les distintes fases del TFM que s'han de dur a terme en uns dies ja establerts. 

Farem servir un Diagrama de Gantt per marcar aquestes tasques i la seua planificació 

temporal. Hem emprat aquest diagrama perquè el vam estudiar durant el Grau 

d'Enginyeria Informàtica a l'assignatura “Enginyeria del Software” i també l'hem fet 

servir al llarg de la nostra experiència laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama de Gantt 

Font – Elaboració pròpia 

 

1.6 Breu sumari de productes obtinguts 

Com a resultat d'aquest treball obtindrem tres conjunts de productes. Per una part 

tenim aquesta memòria on es descriu detalladament cada pas realitzat i el perquè 

d'aquests passos. Per altra banda, tenim un conjunt de notebooks de Python que 

podem trobar en el repositori indicat en l'annex A. Aquests arxius contenen tot el codi 

que ha sigut necessari implementar per a aconseguir els resultats que veurem al llarg 

de la memòria. I per últim, tindrem el conjunt de tweets capturats durant el procés de 

captura. Aquests tweets els podrem trobar tractats per comunitats, per als usuaris als 

quals hem analitzat el discurs de l'odi i el conjunt total sense cap procés realitzat. 

 

1.7 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

Una vegada vist aquest punt introductori de la memòria podrem veure les següents 

seccions: 

2. Estat de la qüestió: Aquest és el punt que veurem a continuació i constarà de 

distints apartats on es detallaran els processos que durem a terme enllaçant-

los amb els estudis que ja s'han realitzat i tota la teoria en la qual ens recolzem. 

3. Disseny i implementació: El punt 3 és on trobarem la part central del treball. Ací 

veurem la implementació de tot el que hem teoritzat en el punt anterior i els 

resultats que s'han obtingut. Constarà de diversos apartats, un per a 

cadascuna de les anàlisis que volem realitzar: captura de les dades, estructura 

de la xarxa i anàlisi de continguts. 

4. Conclusions: En aquest altre apartat veurem les conclusions tant dels resultats 

obtinguts en l'anàlisi de les dades com de tot el procés que s'ha dut a terme. 
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5. Línies de treball futures: Ací farem cinc cèntims sobre les possibilitats que dona 

aquest treball per a noves investigacions. 

6. Glossari: Conjunt de termes i acrònims que apareixen al llarg de la memòria i 

hem considerat que pot tenir interés descriure'ls amb una mica més de detall. 

7. Bibliografia: Ací estaran indicades totes les referències que s’han utilitzat en la 

memòria. Les trobarem ordenades alfabèticament. 

8. Annexos: Finalment, tenim aquest apartat on trobarem el repositori amb els 

arxius indicats en el punt 1.6 i alguna informació addicional a la memòria com 

l'anàlisi del contingut d'algunes comunitats que no hem considerat tan 

importants. 
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2. Estat de la qüestió 

Una vegada hem introduït la temàtica del treball i abans de passar a l’anàlisi de la 

seua implementació, discutirem l’estat de la qüestió dels distints punts. 

En el nostre treball podem distingir una sèrie de tasques centrals que haurem 

d’abordar: 

- Estructura de la xarxa 

o Anàlisi de les principals mètriques 

o Detecció de comunitats 

o Elecció dels nodes més importants 
 

- Anàlisi del contingut 

o Detecció de les temàtiques principals 

o Anàlisi del discurs de l’odi 

 

Abans de passar a detallar cadascun dels apartats mencionats hem d'explicar perquè 

hem escollit Twitter. Actualment, hi ha una gran varietat de xarxes socials que podríem 

haver escollit, aleshores, per què hem utilitzat Twitter? 

Twitter és una xarxa social de microblogging que permet als usuaris fer publicacions 

amb un màxim de 280 caràcters. Durant els últims anys ha tingut un gran augment en 

popularitat, representant en el 2020 fins al 10% d'usuaris que utilitzen xarxes socials 

en tot el món (Gull, Singh i Kumar, 2022). Aquest ús massiu ha fet que molts estudis 

de recerca es basen en les dades recollides a partir de les publicacions dels seus 

usuaris. Podem trobar una gran varietat de treballs relacionats amb àmbits com 

l'anàlisi de sentiments, del contingut del text, de l'opinió o de la difusió d'informació 

(Firdaniza et al, 2021). 

Dins d'aquests estudis es poden emmarcar esdeveniments de caràcter social i polític 

com el 8M. Aquest acte té un fort caràcter ideològic com ja hem vist en els últims anys, 

provocant moltes interaccions a les xarxes i cert conflicte entre opinions contràries. 

Un exemple d'un treball que analitza la polarització d'una xarxa amb gran pes ideològic 

el podem veure al treball de Jiang et al (2021). En aquest article els autors treballen 

sobre una sèrie de missatges capturats a Twitter per detectar la polarització entre les 

distintes ideologies dels usuaris i la seua opinió respecte a la vacuna de la covid-19.  

És per aquesta utilització massiva de Twitter, on els usuaris es veuen lliures de donar 

la seua opinió sobre un tema, i la quantitat d'estudis relacionats amb l'anàlisi de les 

interaccions que es creen que hem elegit aquesta xarxa social com a objecte d'estudi 

del nostre treball. 

 

2.1 Estructura de la xarxa 

Començarem amb el relacionat en l'anàlisi de l'estructura de la xarxa creada a partir 

dels tweets capturats. Com hem dit, a partir d'aquests tweets crearem un graf dirigit 

amb pesos on els nodes seran els usuaris que hagen interaccionat durant 

l'esdeveniment i les arestes correspondran a les distintes relacions que s'hagen 
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produït. Les arestes tindran un pes que indicarà el nombre d'interaccions entre els 

usuaris. 

Una vegada tenim el graf creat haurem de veure les seues principals característiques 

per obtenir cert coneixement sobre el comportament dels usuaris. En concret, hem 

d'analitzar les mètriques bàsiques de la xarxa, les comunitats que es creen i elegir els 

nodes més importants, és a dir, els usuaris més influents. 

 

2.1.1 Anàlisi de les principals mètriques 

L'anàlisi de les xarxes socials (SNA) és "la disciplina que s'encarrega de l'estudi de les 

xarxes socials utilitzant com a base principal la teoria de grafs." (Pérez i Casas, 2016). 

És a dir, podem analitzar els diferents elements i les seues interaccions aplicant els 

coneixements d’aquesta matèria. 

Seguint amb el treball de Pérez i Casas (2016) definim un graf com: “[...] un conjunt 

d’entitats i relacions que s’estableixen entre entitats”. 

En el nostre cas, les entitats corresponen als usuaris que interactuen amb els 

hashtags del 8M i les relacions correspondran a les distintes interaccions que es 

poden fer a Twitter: retweet, citació, menció o resposta. 

Amb aquests tweets crearem una xarxa que serà un graf dirigit amb arestes amb pes. 

Un graf dirigit es aquell on els seus nodes es relacionen de manera unidireccional amb 

altres nodes. Dit en altres paraules, cada node podrà tenir unes arestes en direcció 

cap a altres nodes i altres arestes que arriben a ell des d’altres entitats. 

Pel que fa a una mètrica bàsica a estudiar tenim el grau dels nodes. Aquesta mètrica 

representa el nombre de relacions entre els nodes. En un graf dirigit distingim el grau 

d'entrada, per a les relacions que rep el node, i el grau d'eixida per a les relacions que 

surten del node cap a altres. És una mesura que ens pot proporcionar informació 

sobre la importància dels nodes. A partir de tots els graus dels nodes de la xarxa 

podem obtenir la distribució dels graus, la qual ens proporciona informació sobre la 

variabilitat en el grau dels distints nodes en el total de la xarxa i si hi ha alguns que 

destaquen sobre la resta o se segueix algun patró (Barabàsi, 2016). 

Sabem que aquest graf creat és la representació de les interaccions d'una xarxa 

social, i, per tant, haurem de tenir en compte propietats com: small world o 6 graus de 

separació, power law o llei de la potència i sparse networks o la dispersió en les xarxes 

reals. (Pérez i Casas, 2016). 

La propietat small world s'anomena així per l'experiment realitzat pel psicòleg Stanley 

Milgram en la dècada de 1960. Amb aquests experiments es volia quantificar la 

distància entre dues persones qualsevol. La conclusió de l'experiment va ser que 

aquesta distància entre dues persones era curta. Aquestes conclusions es poden 

aplicar a l'anàlisi de les xarxes socials on podrem afirmar que la distància entre dos 

nodes qualsevol de la xarxa serà petita (Newman, 2018). 

Seguim amb la següent llei, la llei de la potència. Aquesta llei aplicada a les xarxes 

socials implica que podrà haver-hi uns pocs nodes que concentraran un gran nombre 

d’interaccions respecte a la resta de nodes (Pérez i Casas, 2016).  
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Aquests nodes que tenen una influència major respecte a la resta s'anomenen hubs i 

autoritats. Si la xarxa és no dirigida, no hi ha diferència entre les definicions, però com 

el nostre serà un graf dirigit sí que es distingiran. Agafant com a referència el treball de 

Newman (2018) els definim de la següent manera: 

- Hub: node que ens diu on es troben les millors autoritats. Tindrà un alt grau 

d’entrada i apuntarà a nodes Autoritat. 

- Autoritat: node que conté informació rellevant sobre un tema d’interés. Serà 

apuntat per molts nodes Hubs. 
 

Per últim tenim la dispersió. En una xarxa social, com per exemple Facebook o Twitter, 

la gran majoria d'usuaris no tenen una connexió directa (amistat, seguiment, etc.) entre 

ells. Això implica que hi ha una gran dispersió en la xarxa, ja que les relacions que 

tinga un usuari serà una molt petita part de totes les relacions que podria tenir (tots els 

usuaris de la xarxa) (Barabási, 2016). 

En complir-se la llei de la dispersió, hi ha un element de la teoria de grafs que ens pot 

proporcionar bastant informació com són els cliques. Podem definir un clique com “un 

conjunt de nodes dins d’una xarxa no dirigida tal que cada membre del conjunt està 

connectat per una aresta entre si (Newman, 2018)”. És a dir, tots els membres que 

pertanyen al mateix clique tindran una forta connexió entre ells. 

Podem veure un exemple en el treball de Bazzan (2020) on s’analitza la sèrie Friends 

des de la teoria de grafs. Un dels aspectes que es té en compte en aquest treball és la 

relació entre els sis personatges principals al llarg de la sèrie. En la següent figura 

podem veure la representació de les interaccions de l’episodi 1 de la temporada 7: 

 

 

Figura 2 – Graf representació de la relació entre els personatges de Friends 

Font – Bazzan (2020) 
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En el graf podem veure com tots els personatges principals es relacionen entre si i 

després tenim un node anomenat neighbor_7_1 que sols es relaciona amb Monica (el 

color de les arestes representa el node amb major nombre de connexions).  

Però, com hem vist amb la definició de clique, fem referència a una xarxa no dirigida, 

cosa que no es compleix en el nostre cas. Per això, en comptes de la noció de clique, 

analitzarem els components del graf.  

En un graf dirigit podem distingir dos tipus de componentes (Newman, 2019): 

- Components dèbilment connectades: Es considerarà com a una component 

tots aquells nodes que estiguen connectats entre si independentment de la 

direcció de les arestes. 

- Components fortament connectades: Qualsevol node de la component podrà 

arribar a altre node de la mateixa component tenint en compte les direccions de 

les arestes. Utilitzarem aquesta mesura per detectar relacions fortes en la 

xarxa. 

Serà interessant comparar les mesures tant de la xarxa completa com de cada 

comunitat que es cree per comprovar si hi ha diferències significatives. 

 

2.1.2 Detecció de comunitats 

Podem definir una comunitat com “un conjunt de nodes que es troben densament 

connectats entre ells i poc connectats amb la resta de la xarxa” (Pérez i Casas, 2016). 

Els nodes d’aquestes comunitats tendiran a tenir algunes característiques en comú, 

com podria ser una certa ideologia política (Arce, Vila i Fondevila, 2022). 

Podem destacar alguns conceptes bàsics de les comunitats que tindrem en compte a 

l’hora d’estudiar-les com (Barabási, 2016): 

- Hipòtesis de la connexió: tots els membres d'una comunitat han d'estar 

connectats a través d'altres membres de la mateixa comunitat. 

- Hipòtesi de la densitat: els nodes que pertanyen a una comunitat tenen una 

major probabilitat de vincular-se a altres membres d’eixa comunitat que a 

nodes que no pertanyen a la mateixa comunitat. 

- Comunitat forta: una comunitat és forta si cada node de la comunitat té més 

enllaços dins de la comunitat que amb la resta de la xarxa. 

- Comunitat dèbil: una comunitat és dèbil quan el grau total dins de la comunitat 

és major que el grau extern, però hi ha almenys un node que té més 

connexions fora de la comunitat que internament. 

La detecció de comunitats dins d'una xarxa no és una tasca senzilla. Normalment, 

quan s'aborda un problema de detecció de comunitats no es coneix el nombre de 

comunitats que hi haurà en la xarxa i depenent de la manera en què afrontem la 

creació de les comunitats podem obtenir resultats bastant distints. 

Dos dels principals procediments que podem utilitzar per a identificar les comunitats 

són els algoritmes aglomeratius i els divisius. Alguns exemples serien l'algoritme de 

Ravasz per als mètodes aglomeratius i l'algoritme de Girvan-Newman per als divisius. 
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La principal diferencia entre aquests dos enfocaments, a grans trets, és que el primer 

parteix de nodes separats que va unint en comunitats i el segon va separant grans 

grups en comunitats més petites on els nodes estan més relacionats entre ells. 

Nosaltres farem ús de l’algoritme Leiden, el qual és una millora de l’algoritme de 

Louvain. Aquest algoritme es classifica, igual que l'algoritme de Ravasz, dins dels 

algoritmes aglomeratius. L'algoritme parteix d'una situació on cada node és un grup 

separat i es van agrupant en conjunts majors fins a aconseguir la modularitat màxima. 

El principal avantatge d'aquest algoritme és la seua velocitat per a tractar xarxes amb 

molta quantitat de nodes. Per al nostre cas esperem capturar bastants nodes i 

interaccions, ja que el 8M sol ser un dia amb molt de moviment a les xarxes com s'ha 

vist els darrers anys, per tant, aquest algoritme s'adapta a les nostres necessitats.. 

Ara bé, l'algoritme de Leiden també té una sèrie de limitacions a causa del concepte 

de la maximització de la modularitat amb el qual es basa per fer les distintes 

agrupacions. En concret presenta aquestes dues limitacions (Barabási, 2016): 

- Límit de resolució: La maximització de la modularitat força petites comunitats 

que podrien estar més relacionades entre elles a agrupar-se en comunitats 

més grans. Açò fa que comunitats petites no es detecten fàcilment dins d'una 

xarxa molt gran. 

- Modularitat màxima: Trobar la partició màxima de comunitats amb la qual 

s'obtinga la millor partició és difícil quan hi ha un gran nombre de particions 

molt properes a la màxima modularitat, és a dir, no hi ha una que destaque 

sobre la resta. 

Tenint en compte el caràcter polític del 8M és presumible que trobem grans comunitats 

bastant polaritzades entre si, per la qual cosa el límit de resolució no ens afectarà molt. 

Ho tindrem en compte a l'hora de fer l'anàlisi dels resultats obtinguts. 

L'anàlisi de la polarització a Twitter és una temàtica que ha produït molts estudis. 

Centrant-nos en els relacionats amb Espanya, ja que és l'àmbit de la nostra anàlisi, 

podem veure l'exemple del treball de Guerrero (2017) i d’Arce, Vila i Fondevila 

(2022). El primer aplica la detecció de comunitats per a la xarxa creada del 8 al 10 de 

novembre de 2014 en referència al procés d'independència de Catalunya. En l'article 

s'analitza l'estructura que es crea i s'observa una gran polarització entre les distintes 

comunitats d'usuaris.  

Per altra banda, en l'article d'Arce, Vila i Fondevila (2022) podem veure la xarxa 

creada durant els debats electorals de 2019 per a les eleccions generals. En la xarxa 

obtinguda es pot observar com els usuaris s'agrupen majoritàriament entorn les 

ideologies dels distints partits que participen i en el segon debat analitzat es veu com 

varien les interaccions en participar el parit polític VOX també en el debat televisiu. 

Aquests dos treballs sobre la detecció de comunitats i l'anàlisi de la seua polarització 

ens aporten una gran base per a elaborar les nostres anàlisis sobre el 8M i comprovar 

algunes de les seues observacions com per exemple, si les comunitats que obtinguem 

també s'agrupen entorn de certes ideologies o partits polítics. 
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2.1.3 Elecció dels nodes més importants 

L'elecció dels nodes més importants de la xarxa és un aspecte clau per a extraure 

conclusions de l'anàlisi, depenent de com els escollim podrem arribar a unes 

conclusions o altres. Per tant, hem d'escollir bé el criteri amb el qual ens basarem per 

escollir-los.  

Un dels treballs més importants respecte a la centralitat dels nodes és l'article 

Centrality in Social Networks. Conceptual Clarification de Linton C. Freeman publicat 

en 1978. En aquest article es van formalitzar tres de les principals mesures de 

centralitat més utilitzades: 

- Centralitat basada en el grau: el node més important és aquell amb major grau 

respecte al total de nodes de la xarxa.  

- Centralitat basada en la proximitat (closeness): aquesta mesura és la inversa 

de la distància mitjana entre el node i tots els nodes accessibles des d'ell. A 

menor valor, major és la importància del node, ja que ens estarà indicant que 

aquest node està prop a la resta de nodes. 

- Centralitat basada en la intermediació (betweenness): per últim, un node amb 

un alt valor en aquesta mesura serà un node pel qual travessaran molts camins 

curts entre altres nodes de la xarxa.  

També cal destacar que el treball de Freeman no tenia en consideració el pes de les 

arestes en la centralitat. Un dels articles que tractaren aquest concepte va ser Barrat 

et al (2004). 

Depenent de com interpretem quins seran els usuaris més importants de la nostra 

xarxa elegirem unes mesures o altres, ja que el resultat pot variar com observem en la 

següent figura: 

 

 

 

Figura 3 – Graf exemple de centralitat 

Font – Pérez i Casas (2016) 

 

Si considerem la centralitat basada en el grau, els nodes més important són els nodes 

3 i 5 amb un grau de 3, superior a la resta que tenen grau 2.  

En canvi, si agafem la centralitat basada en la intermediació el node més important és 

el 4, a través del qual travessen més camins entre dos nodes de la xarxa. 

Per als nostres interessos ens basarem en la centralitat basada en el grau amb pesos, 

en concret en el grau d'entrada. Elegirem aquesta mesura per a l'estudi dels usuaris 
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més importants de la xarxa perquè volem capturar quins són els nodes que reben més 

atenció i causen més reaccions durant l'esdeveniment del 8M. 

 

2.2 Anàlisi de continguts 

En els anteriors punts hem vist els principals fonaments de l'anàlisi de les xarxes 

socials, des de la revisió de les mètriques bàsiques amb les quals podem obtenir 

informació sobre l'estructura de la xarxa fins a la detecció de comunitats, que ens 

servirà per a detectar la polarització i l'elecció dels usuaris més rellevants. 

Una vegada tenim la xarxa tractada és hora d'analitzar el contingut dels missatges de 

l'esdeveniment. Per a far açò aplicarem la teoria relacionada amb el processament del 

llenguatge natural (PLN). 

En concret analitzarem la detecció de les temàtiques principals del contingut dels 

tweets de cada comunitat i, per altra banda, veurem si existeix o no un discurs de l'odi 

enfront dels usuaris més importants de cada comunitat. Aquests usuaris no tenen per 

què ser persones físiques, podrien ser fundacions, partits polítics, agrupacions de certs 

col·lectius o qualsevol altra entitat.   

 

2.2.1 Detecció de les temàtiques principals 

Podem definir la detecció de temes (topic detection) com un conjunt de tècniques i 

mètodes que identifiquen etiquetes o categories que millor s’adapten a uns textos 

donats (Asgari et al, 2021).  

Identificar la temàtica principal del contingut dels tweets d'un determinat esdeveniment 

o moment ens pot servir per a saber sobre que s'està parlant i establir relacions entre 

distintes categories. Podem veure la seua aplicació en el treball de Giraldo, 

Fernández i Pérez (2018). En aquest treball s'analitza la participació a Twitter 

mitjançant el hashtag #NiUnaMenos durant el Dia Internacional de l'Eliminació de la 

Violència contra la Dona i també durant les setmanes anteriors i posteriors. Aplicant la 

detecció de la temàtica aconsegueixen detectar els principals temes de conversació i 

veure com varien al llarg dels dies. 

A l'hora d'analitzar el text i identificar la temàtica central podem caure en la temptació 

de pensar que la paraula més repetida en el text tindrà moltes probabilitats d'estar 

relacionada fortament amb la temàtica principal, però no té el perquè de ser així. Si 

recordem la llei de Zipf ens diu el següent (Moré, 2019): 

“Si llistem les paraules segons l’ordre de freqüència, això és, pel rang, la 

segona paraula de la llista apareixerà aproximadament la meitat de vegades 

que la primera paraula, la tercera paraula apareixerà amb una freqüència 

aproximada d’un terç de vegades, i així successivament.” 

Les paraules que apareixeran amb major freqüència en el text, amb una gran distancia 

respecte a les següents, seran articles, preposicions o conjuncions (Moré, 2019). 

Tenint en compte que l'idioma a tractar en els tweets d'aquest treball és el castellà, ens 

podrem trobar en aquestes posicions paraules com el, de, con o a. Son paraules que 

apareixeran molt en el text, però no ens aportaran informació rellevant. 



13   

Aquest és un dels motius pel qual moltes vegades és necessari preprocessar el text 

abans d'analitzar-lo. L'objectiu d'aquesta tasca és tractar el text per eliminar la 

informació que no ens siga útil i preparar-lo per a fer possible la detecció de la 

temàtica central (Asgari et al, 2021). 

A continuació, partint dels treballs de Martinez (2010) i Moré (2019), passem a definir 

les principals tècniques de preprocessament d’un text: 

- Eliminació de les stopwords: Aquest pas consisteix a eliminar les paraules que 

hem mencionat anteriorment. Són paraules amb una altra freqüència d'aparició, 

però que no ens aporten cap informació sobre la temàtica del text. 

- Stemming i lemmatització: Aquests dos processos ens serveixen per a 

normalitzar el text. Stemming consisteix a reduir la paraula a la seua arrel 

(stem) eliminant els seus morfemes. Per altra part, lematització consisteix a 

obtenir la forma normativa de la paraula. És a dir, quedar-nos amb aquesta 

forma i no la paraula en plural, diminutiu, o amb algun temps verbal diferent de 

l'infinitiu. En la següent taula podem veure un exemple d'aquests dos 

processos: 

 

 

Figura 4 – Taula exemple d’stemming i lematització 

Font – Moré (2019) 

 

- PoS tagger: Procés d'etiquetament de les paraules segons la seua classificació 

sintàctica. És a dir, especificar si un terme és un nom, un verb, un adjectiu, etc. 

- Tokenizer: Aquesta darrera ferramenta és l'encarregada d'obtenir els tokens del 

text. Un token és "la unitat mínima processada que no sempre correspon a un 

terme" (Moré, 2019). Podem veure un exemple amb aquesta oració: 

“Estic matriculat a la UOC.” 

Els tokens podrien ser els següents: 

[‘Estic’, ‘matriculat’, ‘a’, ‘la’, ‘UOC’, ‘.’] 
 

A l’hora de tractar el text amb aquests processos cal tenir en compte alguns dels 

principals problemes com: 

- Desambiguació del sentit de la paraula: a la mateixa paraula pot tenir diferents 

significats depenent del context en què s'utilitze (Martinez, 2010). Podem veure 

un exemple amb les següents oracions: 

“Avui em fa mal el cap.” 
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“No hi ha cap proposta per millorar la situació.” 

La paraula cap agafa distints significats en una oració i l'altra. Hauríem de 

decidir quin significat escollir.  

- Etiquetament erroni de les paraules: Aquest problema està relacionat amb el 

procés de PoS tagger que hem definit abans. Hi ha paraules que poden ser 

usades per a més d'un tipus sintàctic (Martinez, 2010). És a dir, una paraula 

podria servir tant com a nom o com a verb. Cal anar amb cura amb aquest 

problema i escollir adequadament l'etiquetament de cada paraula. 
 

En últim lloc, veiem algunes de les ferramentes més utilitzades per a la detecció de 

temes (Moré, 2019): 

- Wordnet: Aquesta eina és una base de dades lèxica per a l'idioma anglés que 

ens permet trobar relacions entre termes depenent del seu significat. 

- DBpedia: Està basada en l'extracció de dades de la Wikipedia. Actualment, 

està disponible en 15 idiomes, entre ells l'anglés i el castellà. 

- ConceptNet: Aquesta altra eina es tracta d’una xarxa semàntica que ens 

permet també relacionar les paraules segons el seu significat. 

- LDA: Per acabar, tenim el latent dirichlet allocation (LDA), el qual és un mètode 

no supervisat de detecció de temes. Aquest mètode aconsegueix una 

distribució de temes del document a base de l'assignació iterativa de la 

temàtica a les paraules del text a tractar. El nombre de temes que tractarà de 

detectar ha d'establir-se abans de començar el procés. 
 

Respecte al nostre treball, farem servir LDA per a la detecció de les temàtiques. 

Elegim aquest algoritme, ja que és capaç de detectar els termes principals de les 

temàtiques sense necessitar cap recurs extern, sols el text a tractar. L'objectiu 

d'aquest punt serà veure si hi ha diferències significatives entre les publicacions dels 

principals usuaris de les distintes comunitats i comprovar si es compleix la hipòtesi en 

què existeix un major odi contra les dones que reivindiquen el moviment feminista. 

 

2.2.2 Anàlisi del discurs de l’odi 

Podem definir el discurs de l’odi com (Comissió Europea, 2016): 

“(el) foment, promoció o instigació [...] de l'odi, la humiliació o el menyspreu d'una 

persona o grup de persones, així com l'assetjament, descrèdit, difusió d'estereotips 

negatius, estigmatització o amenaça respecte a aquesta persona o grup de 

persones i la justificació d'aquestes manifestacions per raons de raça, color, 

ascendència, origen nacional o ètnic, edat, discapacitat, llengua, religió o 

creences, sexe, gènere, identitat de gènere, orientació sexual i altres 

característiques o condició personals.” 
 

Aquest discurs pot estar present en els missatges que es produïsquen durant el 8M, ja 

que, com hem vist en la introducció, l'origen del Dia Internacional de la Dona ha 

provocat una forta reacció des dels seus inicis. En l'actualitat el conflicte amb les 
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reivindicacions del 8M està present tant des de partits polítics amb posicions 

conservadores com a través de les xarxes socials. 

Abans d'analitzar aquest discurs de l'odi contra el 8M i el moviment feminista, ens 

centrarem una mica en el discurs de l'odi en general que es produeix a les xarxes 

socials. Un aspecte important a tenir en compte és que els usuaris tendeixen a 

creure's la informació que coincideix amb la seua ideologia abans que informació 

basada en fets que contradiguen la seua opinió (Fernandez, Revilla i Andaluz, 2020; 

Cinelli et al 2020). Açò provoca que si una informació que, segons la definició anterior, 

podem catalogar com a missatge d'odi arriba a un usuari amb una ideologia permeable 

a aquest, l'assumirà i el transmetrà augmentant així el discurs de l'odi en la xarxa. 

Podem veure un exemple en el treball de Fernandez, Revilla i Andaluz (2020), on fan 

una anàlisi del discurs d'odi que es va produir en el cas Aquarius, on unes persones 

migrants van ser acollides a València. En l'article es donen exemples de l'agressivitat 

d'alguns comentaris respecte als immigrants rescatats i també respecte a les decisions 

preses pels governants. Aquesta agressivitat dels comentaris que es produeixen pot 

estar influïda per l'efecte d'anonimat i desinhibició de les xarxes socials. Baix 

l'anonimat i la despersonalització que es produeix, els usuaris es veuen capaços de fer 

comentaris que no farien fora de la xarxa social (Suler, 2004). 

Una vegada vist un exemple de discurs de l'odi i explicats alguns dels motius pels 

quals una xarxa social com Twitter tendeix a generar aquest discurs, passem a 

analitzar el moviment feminista i les reaccions que causa. 

Des de la publicació del primer Manifest Ciberfeminista en els anys 90, la participació i 

visibilització del moviment feminista a internet i a les xarxes socials ha anat 

augmentant. L'ús de les xarxes socials ha agafat importància i ha anat més enllà de la 

sola protesta, també s'utilitza per a l'organització de campanyes col·lectives 

(Bertomeu, 2019). Podem veure un exemple clar d'aquesta utilització de les xarxes a 

partir de 2017 amb el moviment #MeToo, el qual va significar un abans i després per a 

la visibilitat del moviment feminista (Lozano i Mendez, 2019). 

Però aquesta visibilitat del moviment feminista també ha provocat una reacció en part 

de la societat, majoritàriament d'homes. Les xarxes socials són el reflex de la societat 

i, en haver-se creat des d'una societat patriarcal, no estan lliures de les mateixes 

dinàmiques. És més, es veuen augmentades a causa de la seguretat que provoca 

l'anonimitat en els usuaris (Lozano i Mendez 2019). 

Un dels termes respecte al discurs de l'odi d'homes contra el moviment feminista que 

cal mencionar és el de manosfera. Té el seu origen a la creació en Blogspot d'un blog 

anomenat The Manosphere. El moviment ha transcendit al blog creat inicialment i es 

caracteritza per una gran misogínia amb un important odi respecte a les dones i al 

feminisme. Molts dels seus usuaris se senten amenaçats per les reivindicacions de 

drets igualitaris de les dones i veuen els seus privilegis en perill (Ging, 2019). 

Cal relacionar també aquest discurs masclista amb l'augment dels partits polítics 

d'extrema dreta i la normalització d'una ideologia agressiva i intolerant. Aquest odi 

també es reflecteix en altres temes que consideren una amenaça per a la seua visió 

de la societat com el moviment obrer, la immigració o el moviment LGTBIQ+ (Bonet, 

2020). 
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Podem veure una anàlisi del discurs de l'odi sobre algunes usuàries amb certa 

rellevància en el treball de Piñeiro i Martínez (2021). En aquest article s'analitzen els 

missatges que fan referència a unes usuàries seleccionades. Per tractar els missatges 

i detectar l’odi cap a aquestes usuàries es fa ús de ferramentes del processament del 

llenguatge natural que hem vist en el punt anterior i dels 238 termes del lexicon de 

Torres (2017) ampliat amb alguns propis en gallec. En els resultats de l'article podem 

veure com l'agressivitat i l'odi respecte a les dones està altament polititzat, sent les 

usuàries amb càrrecs polítics o socials les persones que més missatges d'odi reben.  

En el nostre treball els usuaris que analitzarem seran els més rellevants, podran ser 

càrrecs polítics o no. El que hem vist fins ara ens fa pensar que obtindrem uns 

resultats altament polaritzats on (si es comprova la seua existència) gran part del 

discurs de l'odi estarà dirigit cap a dones amb certa rellevància pública, més si l'àmbit 

al qual pertanyen és la política. 
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3. Disseny i implementació 

Arribats a aquest punt ja hem vist el perquè ens pareix important analitzar el 8M de 

2022 a Twitter. A més, hem analitzat a fons els distints aspectes que volem tractar i 

quins estudis s’han dut a terme sobre la qüestió. En aquest punt passarem a fer la 

implementació del que hem teoritzat. 

Tenim dos grups de tasques principals, per una part l'anàlisi de l'estructura de la xarxa 

i per altra l'anàlisi del contingut dels tweets. Començarem amb les tasques 

relacionades amb l'estudi de l'estructura de la xarxa i després, utilitzarem els resultats 

per escollir els missatges a tractar. 

Però abans de començar cap anàlisi hem de capturar les dades. 

 

3.1 Captura de les dades 

En l'estat de la qüestió hem explicat el perquè creguem que Twitter és la millor xarxa 

per a capturar les interaccions entre els usuaris durant aquest esdeveniment. Ara bé, 

com capturarem la informació? 

Per recopilar la interacció dels distints usuaris durant el 8M ens servirem dels hashtags 

més populars. Durant aquest dia els tres hashtags més importants van ser #8M, 

#8M2022 i #8Marzo2022. Per fer el seguiment utilitzarem l'API que ens proporciona 

Twitter i la farem servir a través de Python i la llibreria Tweepy. 

A continuació explicarem una mica en profunditat el procés que hem seguit i perquè 

hem utilitzat aquestes ferramentes. 

Hem decidit utilitzar l'API oficial proporcionada per Twitter perquè té uns serveis 

concrets per a fer peticions i seguiments que ens faciliten molt la captura de les dades. 

Una alternativa seria fer web scraping a Twitter. Podria servir-nos, però tindria bastant 

inconvenients. No és tan eficient, capturaríem menys dades, és possible que 

haguérem de tractar sovint amb talls de la connexió per part de Twitter i a més, a l'hora 

de processar els tweets capturats seria més laboriós. També, realitzant web scraping 

és possible que tinguérem problemes amb la protecció de la privacitat, amb l'API de 

Twitter no, ja que ens la proporciona el mateix servei. 

L'API pot ser utilitzada de diverses maneres, nosaltres hem decidit fer-ho mitjançant 

Python i la llibreria Tweepy. Fem servir aquestes ferramentes perquè tenim certa 

experiència prèvia i són de les més emprades. A més, tenim disponible molt bona 

documentació a la qual poder consultar. 

Per donar persistència a les dades capturades i poder tractar-les més enllà que en el 

moment de la captura hem utilitzat MongoDB. En l'assignatura "Arquitectures de bases 

de dades no tradicionals" vam veure les característiques de les principals bases de 

dades i duguérem a terme diversos projectes amb elles. Amb l'experiència adquirida 

hem decidit usar aquesta base de dades documental, ja que ens facilita molt el poder 

emmagatzemar dades heterogènies com els tweets i poder accedir a elles de forma 

ràpida i eficient. 
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Per construir el graf a partir d'aquests tweets hem fet servir la llibreria NetworkX de 

Python. NetworkX és una llibreria que ens permet crear, manipular i estudiar grafs 

d'una manera senzilla. A l'assignatura "Anàlisi de grafs i xarxes socials" vam dur a 

terme alguns projectes amb aquesta llibreria com per exemple l'estudi de les estacions 

de BiciMad o les relacions que hi havia en un dataset sobre receptes. Ens va paréixer 

una llibreria molt potent per a analitzar una xarxa i a més, disposa d'una documentació 

molt ben elaborada. 

Una vegada decidides totes les ferramentes, passem a descriure com hem fet la 

captura. Les dades han sigut capturades mitjançant la classe StreamingClient 

proporcionada per Tweepy. Aquesta classe la podem estendre a la nostra pròpia per 

afegir la funcionalitat que desitgem. El que fa la classe v2_streaming() que hem definit 

és capturar els tweets i guardar-los en la col·lecció dades_8m de la base de dades 

MongoDB que hem creat. Per filtrar els tweets a capturar hem utilitzat la funció 

StreamRule() i afegit els hashtags mencionats anteriorment. 

Amb aquesta classe creada i els hashtags afegits s'ha procedit a realitzar la captura. El 

període durant el qual ha estat funcionant l'streaming ha sigut des de les 9:00 h fins a 

les 00:00 h del dia 8 de març de 2022. També cal destacar que hem especificat els 

camps que volíem capturar, tant dels tweets com dels usuaris que els han publicat i els 

usuaris referenciats. El resultat d'aquesta captura de dades ha sigut recopilar un total 

d'1.163.868 tweets. 

Per veure la informació detallada sobre com ha estat programada la captura dels 

tweets es pot consultar el codi de l'arxiu “Captura de Tweets.ipynb” al repositori indicat 

en l’annex A. 

 

3.2 Estructura de la xarxa 

Com ja podíem preveure, tenim una gran quantitat de tweets capturats. El Dia 

Internacional de la Dona provoca gran repercussió a les xarxes socials. 

A partir de tota aquesta informació hem de construir un graf amb el qual puguem ser 

capaços d'extraure coneixement sobre el comportament dels usuaris en aquest dia. 

 

3.2.1 Creació del graf 

Abans de començar amb la construcció del graf hem de veure bé quina es l’estructura 

dels tweets que tenim emmagatzemats. Mitjançant l’aplicació “MongoDB Compass” 

podem analitzar visualment els documents de la col·lecció “dades_8m” de la base de 

dades. Veiem un exemple: 
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Figura 5 – Exemple de tweet emmagatzemat a MongoDB  

Font – Elaboració pròpia 

 

Amb aquest exemple podem observar com tenim dos camps principals. Per una part 

està data, que inclou la informació del tweet i per altra tenim includes, on trobem la 

informació sobre els usuaris i tweets referenciats. En users tenim la informació de 

l'usuari que ha publicat el tweet i d'usuaris que hagen estat referenciats (menció, 

citació, resposta o retweet). En tweets tindrem la informació del tweet vinculat al 

missatge capturat. Aquest camp sols apareixerà si el tweet original és alguna de les 

mencions que hem dit abans, si no, no existirà. El fet que alguns camps puguen existir 

o no és un motiu pel qual hem elegit una base de dades NoSQL. 

Tenint en compte aquesta informació ja podem passar a crear la nostra xarxa. Per 

decidir quins camps utilitzarem en la construcció hem de pensar que volem aconseguir 

amb el graf. El nostre objectiu en aquesta primera part és veure les relacions entre els 

usuaris i detectar comunitats i usuaris rellevants. Per a dur-ho a terme necessitarem 

capturar les interaccions que es produeixen. Els tweets capturats podran ser d'algun 

d'aquests tipus: tweet sense cap menció, retweet, citació, menció o resposta. 

El que farem serà crear un graf on els usuaris seran els nodes i les arestes les 

interaccions. Per a la construcció dels nodes agafarem el pseudònim de l'usuari com a 

identificador del node, ja que és un camp únic. Pel que fa a les arestes crearem alguns 

atributs com el tipus de tweet o la data de publicació que ens serviran per a analitzar la 

distribució dels tweets durant el 8M. 

Per a la construcció d'aquests nodes i les arestes que els connecten recorrerem tots 

els tweets emmagatzemats i anirem afegint els nodes a un graf dirigit buit creat amb 

NetworkX. Després comprovarem si el tweet està fent referència a algun altre usuari, si 

és així, crearem el node de l'usuari si no existeix i crearem una aresta dirigida entre 

ells dos. Si l'aresta ja existeix, en comptes de crear-la, li sumarem 1 al pes. Hem definit 

dues funcions auxiliars, create_node() i create_edge() que seran les encarregades de 

crear els nodes i les arestes, respectivament. 

Però abans d'executar el codi filtrarem els tweets i ens quedarem sols amb aquells que 

tinguen indicat com a idioma del tweet en 'es'. Per a fer l'anàlisi del contingut és 

important tenir definit sobre quin idioma es va a treballar. Nosaltres ens centrarem a 

analitzar els missatges en castellà. Aquest filtratge l'aconseguirem cercant a la base de 
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dades amb find({"data.lang":"es"}). Podem comprovar que filtrant els tweets per idioma 

ens quedem amb 900.158 tweets. Hem reduït el total de tweets en uns 200.000 

missatges. El hashtag #8M va ser utilitzat arreu del món, així que és possible que 

tinguem una quantitat considerable de tweets en altres idiomes o tweets on no estiga 

especificat. Inclús així podem comprovar que la gran majoria de les dades estan en 

castellà. 

Un altre pas important que hem de fer és comprovar si durant l'streaming hem obtingut 

missatges duplicats. Per fer aquesta comprovació ens servirem del camp id de cada 

tweet. Aconseguim tots els ids i mitjançant el tipus set() de Python ens quedem amb 

els elements únics. Hem comprovat que tenim 900.158 ids únics, el mateix nombre de 

tweets, així que ara podem continuar sabent que no tenim tweets duplicats. 

Ara executem el codi per crear el graf i veiem que hem obtingut un graf dirigit amb 

480.588 nodes i 787.281 arestes. Tenint en compte que hem filtrat al voltant de 

900.000 tweets comprovem que hi ha més o menys la meitat d'usuaris únics. Podem 

assegurar que hi ha usuaris que hauran fet més d'un tweet. Pel que fa a les arestes 

tenim unes 800.000, un poc menys del doble d'usuaris. Açò ens dona una mitja d'unes 

2 arestes per usuari, encara que aquesta mesura en solitari no ens aporta cap 

informació, podria haver-hi usuaris amb 0 arestes i altres amb 10, 20 o 30. Per tenir 

una idea més clara podem veure la distribució dels graus dels nodes. Agafarem com a 

mesura el grau mitjançant la funció degree(). Aquesta funció ens retornarà el nombre 

d'arestes adjacents al node, independentment de si són d'entrada o d'eixida i del seu 

pes. El que volem saber ara són les interaccions totals dels nodes. 

Calculem tots els graus dels nodes i visualitzem la distribució amb la llibreria 

matplotlib: 

 

 

Figura 6 – Distribució de graus del graf 

Font – Elaboració pròpia 

 

Com es pot observar, es compleix la llei la potència on uns pocs nodes destaquen molt 

per damunt de la resta. En el següent apartat entrarem una mica més en aquest 

concepte.  
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Pel que fa als nodes amb menor grau, veiem que tenim alguns nodes amb cap 

interacció amb la resta, és a dir, nodes que han publicat un tweet amb algun dels 

hashtags filtrats, però que no han fet referència a cap altre usuari ni cap altre usuari a 

ells.  

Aquests nodes no ens aportaran informació de rellevància per a l’anàlisi que volem fer. 

Per tant, obtindrem un subgraf que sols continga usuaris que almenys hagen fet o 

rebut una interacció amb un altre usuari. Ens servirem del concepte de k-core per a fer 

açò. Un k-core és "un conjunt connectat de nodes on cadascú està connectat almenys 

a k altres nodes" (Newman, 2018). 

Utilitzem la funció k_core() de NetworkX amb k = 1 i obtenim un subgraf amb 446.967 

nodes i les mateixes arestes que abans, ja que hem descartat els nodes que no tenien 

cap aresta. En l'anterior graf teníem un total de 33.621 usuaris sense cap interacció. 

Ja tenim un graf amb tots els usuaris que han realitzat o rebut alguna interacció. Ara 

hem de decidir quins seran els que analitzarem. L'objectiu d'aquest TFM és l'anàlisi de 

les interaccions que es duen a terme relacionades amb el Dia Internacional de la Dona 

a Espanya, si ens fixem en els nodes que més atenció han rebut observem els 

següents: 

[('IgualdadGob', 19979.0), 

 ('IreneMontero', 12336.0), 

 ('vitoquiles', 6835.0), 

 ('lopezdoriga', 5894.0), 

 ('emmiartbook', 5156.0), 

 ('desaparecidaorg', 5037.0), 

 ('MarDGamero', 4845.0), 

 ('hsvale_idk0', 4591.0), 

 ('arigameplays', 4486.0), 

 ('KareenUrilo', 3903.0), 

 ('lopezobrador_', 3211.0), 

 ('PSOE', 2832.0), 

 ('del_machismo', 2797.0), 

 ('CaraveoBertha', 2720.0), 

 ('DanannOficial', 2650.0)] 
 

Tenim el compte oficial del Ministeri d'Igualtat i el de la ministra Irene Montero, 

comptes que ja podíem preveure que tindrien moltes interaccions. Però també tenim el 

compte @lopezdoriga, @desaparecidaorg o @lopezobrador_. Aquests comptes 

pertanyen a un periodista de Mèxic, una fundació que denuncia les violències 

masclistes contra les dones i el president de Mèxic, respectivament. Açò indica que no 

sols hem capturat dades d'Espanya, sinó també d'altres llocs com Llatinoamèrica. 

Per què s’ha produït aquest fet? Twitter proporciona una opció per a filtrar tweets per 

país mitjançant els Place object1. Aquest objecte ens permet filtrar tweets per país 

mitjançant el camp country o country_code. Però hi ha un problema, no tots els tweets 

estan geolocalitzats. És una opció que està desactivada per defecte i Twitter estima 

que sols l’1% o 2%2 dels tweets ho estan. Per tant, és difícil filtrar per aquest camp. 

 

1 https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/data-dictionary/object-model/place 
2 https://developer.twitter.com/en/docs/tutorials/advanced-filtering-for-geo-data 

https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api/data-dictionary/object-model/place
https://developer.twitter.com/en/docs/tutorials/advanced-filtering-for-geo-data
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Nosaltres hem filtrat per idioma espanyol, però també hi tindrem tweets d'altres països 

de parla hispana. 

A l'hora de seleccionar sols els tweets relacionats amb Espanya hem decidit utilitzar la 

detecció de comunitats per filtrar la xarxa i quedar-nos sols amb els nodes i arestes 

que pertanyen a comunitats on els seus principals usuaris siguen usuaris relacionats 

amb Espanya. 

Com a algoritme per a detectar les comunitats utilitzarem Leiden. La llibreria CDlib de 

Python ens proporciona una gran varietat d'algoritmes. Hem elegit Leiden enfront de la 

resta sobretot per la seua eficiència. Ha sigut capaç de calcular les comunitats de tots 

els nodes en poc més d'un minut. Mitjançant altres algoritmes com greedy_modularity() 

o girvan_newman() no hem aconseguit obtenir les comunitats de la xarxa completa 

amb un temps raonable en el nostre equip. 

Amb el que sí hem obtingut uns resultats acceptables ha estat amb Louvain. El temps 

d'execució ha sigut superior que el de Leiden, però assumible. Més enllà d'aquesta 

diferència en el temps d'execució, hi ha dos motius que ens han fet decantar per 

Leiden. El primer és que per calcular les comunitats amb Louvain mitjançant CDlib és 

necessari un graf no dirigit. Podem fer-ho, però la funció de Leiden sí que ens permet 

aplicar la detecció de comunitats sense fer cap transformació. Creguem que és millor 

treballar sobre el graf original i no sobre la seua transformació a un graf no dirigit. 

Un altre aspecte és que Leiden és en si mateix una millora de Louvain. Aquest té una 

tendència a descobrir comunitats que estan desconnectades internament (Traag, 

Waltman i van Eck, 2019). Açò es produeix perquè amb Louvain moure un node que 

ha actuat com a pont entre dos components d'una comunitat a una nova pot 

desconnectar l'antiga. Leiden, a més de ser més eficient, afegeix una fase addicional 

per millorar les particions. 

Per aconseguir els usuaris que ens interessen i les seuen relacions començarem 

aplicant Leiden al graf k-core 1 que havíem obtingut. Executem l'algoritme i obtenim al 

voltant de 12.000 comunitats. D'aquestes comunitats seleccionem sols les primeres 

que representen més del  90% de nodes i arestes de la xarxa. Açò ens indica que hi 

haurà moltes comunitats de les 12.000 originals que tenen molt pocs nodes, com per 

exemple dos usuaris que ells sols formen una comunitat. Aquests usuaris no ens 

interessen, així que els descartem.  

A continuació creem una nova xarxa amb els nodes i arestes de les comunitats que 

han passat aquest primer filtratge i l'analitzem a Gephi per seleccionar sols aquelles 

comunitats que ens interessen. Hem trobat bastants comunitats de Llatinoamèrica que 

no analitzarem. Es pot consultar els principals usuaris de les comunitats analitzades i 

perquè han sigut escollides o descartades en el repositori indicat a l’annex A en l’arxiu 

"selecció_comunitats_espanya.md". 

El graf corresponent als nodes i arestes seleccionades l'exportem com a 

"8m_k1_spain.graphml" i el carreguem amb Python mitjançant NetworkX. El que farem 

ara és aplicar Leiden a aquesta xarxa d'usuaris d'Espanya i guardar la comunitat a la 

qual pertany cada node en un atribut del node anomenat comunidad. Guardem el graf 

ja preparat com a "8m_k1_spain_coms.graphml" mitjançant la funció write_graphml(). 

Aquest graf té un total de 124.434 nodes i 232.118 arestes. 
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Hem obtingut un bon resultat utilitzant Leiden per a fer un filtratge inicial. S'ha 

aconseguit descartar les comunitats que no pertanyien a Espanya i aquelles que 

estaven formades per molt pocs nodes. Però no és l'única possibilitat. Una alternativa 

seria aplicar el filtratge per component gegant, siga amb Gephi o amb la llibreria 

NetworkX mitjançant la funció strongly_connected_components() o 

weakly_connected_components(). La idea d'aquest filtratge és quedar-nos sols amb 

aquells nodes que estiguen comunicats entre si i així eliminar tots aquells grups petits 

de nodes aïllats que poden produir soroll en la xarxa. Una vegada haguérem realitzat 

el filtratge per la component gegant ja aplicaríem Leiden i seguiríem els passos 

descrits. 

En aquest punt ja tenim el graf preparat per a poder treballar sobre ell. En el següent 

apartat començarem analitzant les principals característiques de la xarxa. 

Per a més informació sobre el codi encarregat de fer totes les operacions ho podem 

trobar a l'arxiu "Creació del graf.ipynb" del repositori. 

 

3.2.2 Mètriques de la xarxa 

Una vegada tenim el graf amb els nodes d'Espanya passem a analitzar les 

característiques principals de la xarxa. Tenir una anàlisi d'aquest tipus ens servirà per 

a fer-nos una idea general de com han sigut les interaccions realitzades durant 

l'esdeveniment i també per comparar les distintes mètriques de les comunitats. El codi 

corresponent per aconseguir els resultats que exposarem a continuació es pot trobar 

en el fitxer "Anàlisi xarxa.ipynb". 

Començarem veient la distribució dels graus dels nodes de la xarxa d’Espanya. De 

forma similar a com ho havíem fet en l’anterior punt, observem un gràfic amb la seua 

distribució: 

 

 

Figura 7 – Distribució graus graf nodes Espanya 

Font – Elaboració pròpia 
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Podem observar clarament que hi ha quatre nodes amb un grau major que la resta. I 

un d'aquests molt per damunt. Com ja havíem dit abans, açò indica que es compleix la 

llei de la potència. Si recordem, aquesta llei diu que podrà haver-hi uns pocs nodes 

que concentren un gran nombre d'interaccions respecte a la resta de nodes. Podem 

comprovar fàcilment aquests quatre nodes amb major grau obtenint la llista de nodes i 

ordenant-los. Calculem el top 10 i tenim els següents: 

[('IgualdadGob', 19760.0), 

 ('IreneMontero', 12113.0), 

 ('vitoquiles', 6713.0), 

 ('MarDGamero', 4783.0), 

 ('PSOE', 2816.0), 

 ('CristinaSegui_', 2141.0), 

 ('ElHuffPost', 1988.0), 

 ('sanchezcastejon', 1860.0), 

 ('R3B3L24', 1786.0), 

 ('RozalenMusic', 1782.0)] 
 

Comprovem que el Ministeri d'Igualtat i la seua ministra tenen un grau molt per damunt 

de la resta i a partir del compte de @CristinaSegui_ les diferències en el grau són ja 

bastant menors. 

Ara bé, aquesta distribució que hem vist fins ara és respecte al grau que ens retorna la 

funció degree(). Aquesta funció calcula el nombre d'arestes adjacents al node, 

independentment si són d'entrada o de sortida. Ens dona una idea per saber la 

importància general del node, però per entrar més en detall i veure la diferència entre 

els usuaris que més interaccions han rebut i els que més interaccions han realitzat 

utilitzarem les funcions in_degree() i out_degree() indicant l’atribut weight per tenir en 

compte el pes de les arestes.  

En la següent taula hem condensat algunes mesures respecte a aquestes funcions 

que seguidament comentarem: 

 

 in_degree() out_degree() 

Top 5 usuaris @IgualdadGob, 

@IreneMontero, 

@vitoquiles, 

@MarDGamero    

@PSOE 

@Unomas44284474 

@lari_poppins, 

@Mezzoforte111,  

@EvaRodr81477644,  

@MARIAJE77 

Grau màxim @IgualdadGob, 19.715 @Unomas44284474, 667 

Grau mínim @LeoLuchadora, 0 @ArchMunBurgos, 0 

Mitjana 2,16 2,16 

Mediana 0 1 

Desviació típica 73,76 4,74 

 

Taula 1 – Mesures respecte als graus d’entrada 

Font – Elaboració pròpia 
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Amb aquesta taula podem veure ràpidament algunes coses que ens criden l'atenció. 

Per començar, hi ha una clara diferència en el tipus d'usuaris que reben més 

interaccions i aquells que les realitzen. Els usuaris amb major graus d'entrada són 

usuaris coneguts amb certa popularitat, com comptes polítics o de periodistes. En 

canvi, els usuaris que realitzen més interaccions són usuaris anònims. 

Pel que fa als usuaris amb major grau tenim el compte oficial del Ministeri d'Igualtat i a 

un usuari anònim que el seu nom ens fa sospitar. La seqüència de nombres pareix 

indici que pot ser un bot, i si entrem al seu perfil veiem el següent: 

 

 

Figura 8 – Perfil usuari amb major grau de sortida 

Font – Twitter 

 

No té imatge de perfil, no segueix a cap usuari, sols té 5 seguidors i les seues 

publicacions es componen d'un hashtag i una imatge en contra del govern d'Espanya. 

Tot fa indicar que aquest compte és un bot programat per llançar certs missatges. 

Finalment, mencionem la mitjana de graus. Crida l'atenció que hem obtingut el mateix 

valor tant per al grau d'entrada com de sortida. Açò ens dona pas a mencionar el 

perquè la mitjana per si sola no aporta molta informació. Tenint en compte sols 

aquesta mesura podríem dir que les dues distribucions són iguals, però veient la 

mediana i la desviació típica comprovem que la dispersió dels graus d'entrada serà 

molt més gran que la dels graus de sortida. És a dir, hi haurà més diferència entre ells. 

Una altra manera que tenim per analitzar les relacions de la xarxa és observant els 

hubs i les autoritats. Per obtenir aquests nodes utilitzarem la funció hits() de NetworkX. 

Aquesta funció ens retorna una tupla amb els hubs en la primera posició i les autoritats 

en la segona. Calculem i obtenim el top cinc amb major puntuació: 

 

Hubs Autoritats 

@Unomas44284474    

@ciudadanodepie      

@SilviaSuperred    

@milamilena17  

@marisamblazkez 

@PSOE   

@IgualdadGob  

@PODEMOS 

@IreneMontero    

@sanchezcastejon 

 

Taula 2 – Hubs i autoritats 

Font – Elaboració pròpia 



26   

Recordem que autoritats són aquells nodes que contenen informació rellevant i els 

hubs són aquells que apunten cap a ells. En el nostre cas veiem que els nodes amb 

més autoritat són aquells relacionats amb el govern i els partits que els formen i els 

hubs són usuaris més anònims. Destaca l'usuari @Unomas44284474 que ja havíem 

vist com a node amb major grau de sortida. En tenir també la màxima puntuació com a 

hub tot indica que moltes d'aquestes interaccions realitzades van dirigides cap a 

alguns dels nodes autoritat. I veient el tipus de compte que és, seran mencions o 

respostes crítiques i no retweets, ja que el retweet se sol associar a una certa 

identificació d'idees amb el contingut del tweet original (Conover et al, 2011). Per altra 

part, tenim els hubs @SilviaSuperred i @marisamblazkez que, pel que hem vist al seu 

perfil, les interaccions que hauran realitzat seran segurament retweets a autoritats 

relacionades amb el partit socialista com @PSOE o @sanchezcastejon. 

En l'estat de la qüestió hem comentat algunes propietats que tenen les xarxes socials 

com són power law o sparse networks. Ja hem analitzat la llei de la potència, passem 

ara a veure la dispersió de la xarxa. Una bona mesura per comprovar-la és la densitat. 

Utilitzarem la funció density() de NetworkX, la qual ens retornarà un valor entre 0 i 1. 

Zero significarà que cap node es relaciona amb cap altre i un 1 ens indicarà que tots 

els nodes es relacionen entre ells. 

Calculem i obtenim que la densitat de la xarxa és 1,5x10-5, un valor molt proper a zero. 

Es compleix l'alta dispersió de la xarxa. És una cosa que ja havíem vist amb la 

distribució dels graus de forma visual. Açò ens servirà per a comparar-la amb la 

densitat de les comunitats, les quals haurien de ser majors. 

Seguint amb la dispersió podem calcular els components forts de la xarxa. Com ja hem 

dit, un component fort és aquell grup de nodes on existirà un camí entre dos nodes 

qualssevol tenint en compte les direccions de les arestes. Utilitzem la funció 

strongly_connected_components() per obtenir-les i veiem el total de nodes que té 

cadascuna de les cinc components més nombroses. 

- Component 1: 4.175 nodes 
- Component 2: 22 nodes 
- Component 3: 20 nodes 
- Component 4: 16 nodes 
- Component 5: 15 nodes 

Es pot observar com hi ha una component que destaca molt per damunt de la resta. 

Entre els nodes que la formen està el compte @IgualdadGob, el qual és el que més 

interaccions ha causat. Açò pot haver fet que molts usuaris crearen interaccions entre 

ells en les mateixes contestacions als tweets i es cree aquest component amb usuaris 

més connectats entre si. 

També és interessant veure les relacions més nombroses entre parells d'usuaris que 

s'hagen produït al llarg del dia. Per a fer això utilitzarem l'atribut weight que hem creat 

en les arestes. El valor d'aquest atribut indica el nombre d'interaccions que s'han 

produït d'un node a altre. Veiem les cinc interaccions més comunes que s'han produït: 

'Unomas44284474' -> 'PSOE' ('weight': 122.0) 

'Unomas44284474' -> 'PODEMOS' ('weight': 102.0) 

'ciudadanodepie' -> 'sanchezcastejon' ('weight': 92.0) 

'EvaRodr81477644' -> 'europapress' ('weight': 52.0) 

'romeljuly' ->   'Fabibcd' ('weight': 45.0) 
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Ens crida molt l'atenció que les dues relacions més repetides són de l’usuari que ja 

havia causat sospita de ser un bot, i a més, són interaccions cap als comptes @PSOE 

i @PODEMOS. Cada vegada pareix més probable que aquest compte és un bot creat 

per a realitzar tweets criticant al govern Espanyol. 

L'usuari següent, @ciudadanodepie, també presenta el mateix patró. No segueix a cap 

usuari i el seu contingut son critiques cap a comptes progressistes. L'anàlisi a fons de 

l'existència de bots està fora de l'abast d'aquest treball, però ens fixarem si apareix 

algun element més que ens crida l'atenció. 

Els últims dos són comptes que reivindiquen l'equiparació salarial entre distints cossos 

de seguretat i el seu contingut també és crític amb el govern. Pareix que els comptes 

més actius són comptes d'ideologia conservadora crítics amb el govern. Ho 

continuarem analitzant al llarg del treball. 

Per acabar amb aquest punt veiem la distribució dels tweets realitzats durant 

l'esdeveniment. Gràcies a l'atribut typeTweet creat per a les arestes podem comprovar 

el tipus dels tweets que hem capturat. Les 232.118 interaccions que tenim es 

divideixen en els següents tipus: 

 

 

Figura 9 – Distribució tipus de Tweet 

Font – Elaboració pròpia  

 

Comprovem com, igual que ocorre en el treball de Fernandez, Revilla i Andaluz 

(2020), la majoria de tweets tractats corresponen a retweets, sent els tweets originals 

els menys nombrosos. Els usuaris tendeixen a reaccionar al contingut d'altres, siga 

mitjançant retweets, respostes o mencions. 

Pel que fa a la distribució en la freqüència de publicació al llarg del dia la podem 

calcular gràcies a l'atribut created_at que hem guardat en les arestes. Recorrem 

aquest atribut i obtenim el següent gràfic: 
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Figura 10 – Distribució de tweets al llarg del dia 

Font – Elaboració pròpia 

 

Comprovem que el volum més gran de tweets s'ha produït durant el migdia, entre les 

10 h i les 14 h. Després hi ha una disminució en la freqüència, molt possiblement pel 

fet que aquesta és l'hora de dinar típica a Espanya. Més tard torna a haver-hi un 

increment a partir de les 18 h, coincidint amb les manifestacions presencials que 

començaven a produir-se. 

 

3.2.3 Anàlisi de comunitats 

Arribats a aquest punt hem vist les principals característiques de la xarxa i sabem 

quins són els usuaris que més interaccions han rebut, quins altres han realitzat més, 

els tipus de tweets que s'han publicat i la seua distribució en el temps. A continuació 

analitzarem com s'agrupen els usuaris i les principals característiques d'aquests grups. 

Començarem carregant l'arxiu "8m_k1_spain_coms.graphml", que conté els nodes 

relacionats amb Espanya, a Gephi. Cadascun d'ells té un atribut comunidad amb la 

comunitat que hem obtingut en aplicar l'algoritme de Leiden. 

Del centenar de comunitats que tenim, analitzarem sols les primeres 35, ja que 

representen més del 90% de nodes i arestes. En el document 

"comunitats_importants_espanya.md" podem veure els 10 nodes més importants de 

cadascuna d'aquestes comunitats. Amb Gephi podem fer fàcilment una representació 

gràfica d’aquestes comunitats. Hem afegit algunes etiquetes per indicar la tendència 

dels nodes més destacats de les comunitats més nombroses: 
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Figura 11 – Representació de la xarxa d’usuaris d’Espanya 

Font – Elaboració pròpia 

 

Per fer aquesta visualització hem posicionat els nodes en el graf mitjançant els 

algoritmes OpenOrd i Force Atlas 2 de Gephi, els quals són capaços de treballar amb 

grans volums de dades. 

Tenim una gran varietat d'agrupacions d'usuaris: relacionats amb partits polítics, 

mitjans de comunicació, empreses, clubs de futbol, etc. El Dia Internacional de la Dona 

ha agafat molta importància a les xarxes socials en els últims anys, açò provoca que 

moltes empreses o associacions creen contingut específic per a aquest dia. Podem 

veure un exemple en el compte del FC Barcelona amb la campanya 

#MoreThanEmpowerment3. 

També tenim exemples de comunitats al voltant de comptes acadèmics com a les 

comunitats 23 (@CienciaGob) i 33 (@UniversidadGob). O al voltant d'influencers com 

l'actriu Ester Expósito en la comunitat 13. 

Aquest alt volum de comunitats pot paréixer indicar que els usuaris no estan molt 

polaritzats, però si veiem els percentatges tenim que les quatre primeres comunitats 

contenen al voltant del 40% de nodes. A partir de la quinta comunitat la disminució de 

nodes per comunitat és més progressiu.  

A causa del caràcter polític del 8M analitzarem més a fons aquelles comunitats 

relacionades amb partits, influencers polítics i mitjans de comunicació. Les quatre 

primeres comunitats que hem mencionat abans estan en aquest grup. Hem elegit les 

comunitats 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 18 i 24. Amb aquesta anàlisi comprovarem si 

 

3 https://twitter.com/fcbarcelona_es/status/1501097902847975425 

https://twitter.com/fcbarcelona_es/status/1501097902847975425
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hem obtingut un resultat similar a Arce, Vila i Fondevila (2022) on els usuaris 

s'agrupaven majoritàriament en grups d'ideologia semblant. 

En la següent taula podem veure les característiques bàsiques d’aquestes comunitats. 

Les mesures fan referència als seus valors interns. 

 

 % nodes Top 3 nodes 
Grau in 

màxim 

Grau in 

mitjà 

Desviació 

típica 
Densitat 

0 (VOX) 13,51% @vitoquiles 

@MarDGamero  

@CristinaSegui_ 
 
 

  5.766 2,11 61,53 0,00011 

1 (IgualdadGob) 13,40% @IgualdadGob  

@IreneMontero  

@PabloEchenique 
 

16.939 1,69 149,15 0,0000869 

2 (Podemos)   8,08% @R3B3L24  

@Ionebelarra 

@SerranoIsma  
 

  1.430 2,67 26,49 0,00022 

3 (PSOE)   4,71% @PSOE  

@sanchezcastejon 

@gpscongreso 
 

  2.313 3,26 38,79 0,00041 

4 (Influencers)   3,74% @Macaballeroma 

@PalomadelrioTVE 

@Medicilio 
 

  1.101 1,22 24,59 0.00025 

9 (Influencers)   2,64% @el_taquigrafo  

@LeticiaDolera  

@NuriaCSopena 
 

     425 2,08 15,64 0,00057 

10 (Influencers)   2,57% @FeminismosMad 

@ElSaltoMadrid 

@Laboralista_DCT 
 

     382 1,75 10,04 0,00044 

11 (Mitjans de 

comunicació) 

  2,35% @europapress  

@el_pais  

@eldiarioes  
 

     510 1,70 15,57 0,00048 

16 (Sindicats)   1,57% @CCOO  

@Fssccoo 

@UGT_Comunica 
 

433 3,35 14,88 0,0011 

18 (PP)   1,45% @populares  

@cucagamarra  

@anapastorjulian 
 

535 2,17 14,97 0,0010 

24 (Ciudadanos)   1,08% @begonavillacis 

@CiudadanosCs 

@MADRID 

246 2,13 10,04 0,0013 

 

Taula 3 – Mesures graus d’entrada i densitat de les comunitats 

Font – Elaboració pròpia 
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Amb aquestes dades podem fer-nos una millor idea de quin tipus de nodes són els 

més importants de cada comunitat , el volum d'interaccions que han rebut i la dispersió 

dels graus.  

Si recordem, en Arce, Vila i Fondevila (2022) havíem vist com es recopilaven tweets 

dels debats d'abril i novembre de 2019 sobre les eleccions a Espanya mitjançant els 

hashtags #ElDebateDecisivo i #DebateElectoral, respectivament. Amb aquests tweets 

es va crear una xarxa amb usuaris i les seues interaccions de manera similar a com ho 

hem fet nosaltres. A partir d'aquesta xarxa es detectaren les comunitats i es va veure 

que els usuaris es podien ajuntar en grups molt centrats en els partits polítics.  

Si comparem la xarxa resultant amb la nostra, veiem que tenim més comunitats i els 

nodes no estan tan polaritzats. Un dels possibles motius és que els hashtags que 

s'utilitzen per a la captura de tweets dels debats corresponen a un esdeveniment molt 

concret tant en temps com en audiència. Els nostres hashtags fan referència a un 

esdeveniment molt més global que rep atenció tant d'usuaris polititzats com de 

marques empresarials que ho fan servir com una forma de promoció. 

A pesar de no tenir els usuaris tan polaritzats en poques comunitats, podem observar 

certa tendència. Tenim clarament algunes comunitats on els nodes més importants 

pertanyen a un partit o un corrent ideològic. Podem distingir una comunitat per al Partit 

Popular, PSOE, Ciudadanos, VOX i Podemos. Després tenim una altra comunitat al 

voltant del Ministeri d'Igualtat i la seua ministra. Podem veure aquestes comunitats (18, 

3, 24, 0, 2 i 1 respectivament) i les seues interaccions fàcilment amb Gephi: 

 

Figura 12 – Comunitats referents a partits polítics i al Ministeri d’Igualtat 

Font – Elaboració pròpia 

 

Com a etiqueta de la comunitat 1 hem indicat l'usuari @IgualdadGob, ja que és l'usuari 

que més interaccions ha rebut, però a diferència de les altres comunitats, els seus 

usuaris més destacats no són tan homogenis. 
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Veiem que agafant sols aquestes comunitats que tenen un caràcter molt més partidista 

tenim una visualització de comunitats més polaritzades. Inclús podem veure que 

aquelles comunitats amb una ideologia que, amb les seues diferències, es poden 

identificar com a dreta com Ciudadanos, VOX i PP estan juntes a una banda i a l'altra 

tenim a PSOE i Podemos. La comunitat amb IgualdadGob i Irene Montero com a 

màxims representants està en el centre d'aquests blocs. 

Cal destacar els nodes de la comunitat que hem assignat com a Ciudadanos. En 

comparació a la representació de la xarxa global ara estan més a prop de les 

comunitats de VOX i el PP, abans estaven més a prop de les comunitats de PSOE i 

Podemos. Aquest fet creguem que s'ha produït perquè la comunitat de Ciudadanos 

presenta bastants interaccions amb la del PSOE i depenent de la situació són capaces 

d'influir en els algoritmes d’ordenació per a canviar la posició entre la xarxa global i la 

xarxa dels partits. 

Seguint amb l'anàlisi de les comunitats, recordem que en l'estat de la qüestió hem 

definit una sèrie d'hipòtesis i conceptes que ens serveixen per a avaluar-les: 

Hipòtesis de la connexió: tots els membres d'una comunitat han d'estar connectats 

a través d'altres membres de la mateixa comunitat. 

Mitjançant les funcions is_strongly_connected() i is_weakly_connected() de 

NetworkX hem descobert que totes aquestes comunitats estan dèbilment 

connectades. És a dir, seguint les direccions de les arestes hi haurà nodes 

inaccessibles per altres, però si ignorem aquesta direcció tindrem un camí entre dos 

nodes qualssevol de la comunitat. 

Hipòtesi de la densitat: els nodes que pertanyen a una comunitat tenen una major 

probabilitat de vincular-se a altres membres d’eixa comunitat que a nodes que no 

pertanyen a la mateixa comunitat. 

En la taula tenim el valor de la densitat de cadascuna de les comunitats. Si els 

comparem amb la densitat de la xarxa completa (0.000015) veiem que totes tenen 

una densitat major. Però continuen sent uns valors molt propers a zero, pel que es 

manté la propietat de sparse networks que havíem analitzat anteriorment. 

 

A més d'aquestes dues hipòtesis també havíem comentat les diferències entre 

comunitat fortes i dèbils. Seguint les definicions de cadascuna d'elles vistes en 

Barabàsi (2016) hem creat dues funcions, is_strong_commmunity() i 

is_weakly_community(), que ens indicaran si una comunitat compleix amb la definició 

o no. Recordem que una comunitat forta és aquella on tots els seus nodes tenen major 

grau dins de la comunitat que amb els nodes que no pertanyen a aquesta. I una 

comunitat dèbil és aquella on el grau intern total de la comunitat és major que el grau 

extern total dels nodes de la comunitat amb la resta de la xarxa. 

Hem aplicat les funcions creades a les comunitats i podem dir que totes les comunitats 

són comunitats dèbils. És a dir, no compleixen la condició de ser comunitat forta, ja 

que en totes les comunitats hi ha almenys un node que té més interaccions externes 

que entre els nodes de la comunitat. En canvi, sí que compleixen la propietat per a ser 
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una comunitat dèbil. A pesar dels nodes mencionats, el total del grau intern de les 

comunitats és superior al grau extern. 

També pot ser interessant veure els nodes que mes interaccions han realitzat en cada 

comunitat i així comparar el comportament dels usuaris que publiquen contingut i els 

que reaccionen a aquest contingut. Els podem veure fàcilment en la següent taula: 

 

 Top 3 nodes Grau out màxim Grau out mitjà Desviació típica 

0 (VOX) @CarlosSinPelos1 

@soylibre92 

@FerminaHispania 
 

63 2,11 2,57 

1 

(IgualdadGob) 

@Jared_VennettT 

@xXx_Zclpb 

@Capitan20Trueno 
 

48 1,69 1,19 

2 (Podemos) @Unomas44284474 

@catalinaventur2 

@mecompletocon 
 

363 2,67 6,72 

3 (PSOE) @MARIAJE77 

@milamilena17 

@ciudadanodepie 
 

187 3,26 7,42 

4 (Influencers) @PuriGlez1976 

@Espemartn7 

@Raulfalconpolo2 
 

20 1,22 0,82 

9 (Influencers) @FamiliaGBuscaA1 

@Noebah 

@NcausaCo 
 

92 2,08 3,76 

10 

(Influencers) 

@CementerioLibro 

@Javierbujarraba 

@pancartera 

64 1,75 2,62 

11 (Mitjans de 

comunicació) 

@EvaRodr81477644 

@SpainLookMe 

@mmartinezmur 
 

222 1,70 4,71 

16 (Sindicats) @zupo21 

@ccoohutorrejon 

@Begoa46 
 

81 3,35 6,43 

18 (PP) @mayrwal726 

@Antonio86938495 

@escafint 
 

91 2,17 3,53 

24 

(Ciudadanos) 

@Pascual_IS 

@MOJOYOYO20 

@Carlos_Lain_H 

24 2,13 2,57 

 

Taula 4 – Mesures grau d’exida dels nodes de les comunitats 

Font – Elaboració pròpia 
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En aquesta taula hem mostrat menys informació que en l'anterior, ja que sols volem 

tenir una idea general de les diferències en el comportament dels usuaris que reben 

interaccions i els que les produeixen. Podem veure que es reben moltes més 

interaccions de les que es realitzen. El màxim grau d’entrada pertany al compte 

@IgualdadGob amb un valor de 16.939 i el màxim grau de sortida pertany a l’usuari 

@Unomas44284474 amb 363. 

Aquest usuari ens resulta familiar, ja l'havíem detectat en l'anterior punt i, casualment, 

aquestes interaccions estan realitzant-se en la comunitat 2, la corresponent al partit 

Podemos. Tal com havíem vist pel seu comportament, havíem dit que aquest usuari 

podria ser un bot creat per a publicar tweets crítics contra comptes progressistes. 

Els altres nodes que destaquen pel seu grau de sortida son @MARIAJE77 i 

@EvaRodr81477644 de les comunitats corresponents al PSOE i a mitjans de 

comunicació respectivament. Pel seu contingut, són usuaris amb bastant participació 

en l'actualitat política, però sense cap element que ens indique que podrien ser bots. 

Pareix que simplement han estat molt actius durant aquest dia. 

Una vegada hem analitzat les característiques principals de les comunitats que ens 

interessen passarem al següent apartat on farem una anàlisi del seu contingut. Les 

comunitats sobre les quals treballarem seran aquestes onze que hem vist fins ara i els 

seus usuaris rellevants amb major grau d’entrada. 

Tots els càlculs realitzats per obtenir els resultats que hem vist es poden trobar a 

l'arxiu “Anàlisi comunitats.ipynb”. Per altra banda, el tractament que hem fet al graf de 

forma visual i aconseguir la representació de les comunitats el tenim al projecte de 

Gephi anomenat “8m_k1_spain_coms.gephi”. Tots dos arxius estan disponibles al 

repositori indicat. 

 

3.3 Anàlisi de continguts 

Fins ara hem analitzat la xarxa que s'ha creat durant l'esdeveniment i com s'agrupen 

els distints usuaris. S'ha vist una certa tendència a agrupar-se entorn de comunitats on 

els nodes principals pertanyen a algun corrent ideològic, encara que no és així per a 

totes les comunitats descobertes. Tenim també algunes comunitats amb influencers, 

mitjans de comunicació, clubs de futbol, etc. 

Tenint en compte el caràcter polític del 8M hem decidit analitzar mes a fons les 

comunitats assenyalades políticament i deixar de banda altres com per exemple, 

aquelles empreses que utilitzen els hashtags del dia per a promoure la seua marca. 

Una vegada vista la polarització existent entre les relacions que es produeixen en 

aquestes comunitats passem a complementar l’anàlisi mitjançant l'estudi del seu 

contingut. Per una part veurem els temes principals que s'estan parlant en cada 

comunitat. Hi haurà diferències significatives?  

Per altra banda, ens centrarem en el discurs de l'odi existent o no en les contestacions, 

citacions i mencions cap als usuaris més importants d'aquestes comunitats. 
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3.3.1 Detecció temàtica principal de comunitats  

En l'anàlisi de l'estat de la qüestió havíem definit la detecció de temes com un conjunt 

de tècniques i mètodes que identifiquen etiquetes o categories que millor s'adapten a 

uns textos donats (Asgari et al, 2021). 

Podem trobar un exemple de detecció de temes a partir dels missatges a Twitter en 

l'article de Giraldo, Fernández i Pérez (2017). En aquest treball s'analitzen els 

principals temes i com es relacionen dels tweets capturats amb el hashtag 

#NIUNAMENOS. En el treball es pot veure com evolucionen els temes principals de la 

conversació a mesura que es va acostant el Dia Internacional de l'Eliminació de la 

Violència contra les Dones i uns dies posteriors. 

Per a dur a terme la nostra anàlisi de les temàtiques de cada comunitat ens hem 

inspirat en aquest treball, però realitzant un tractament diferent. Nosaltres no veurem 

l'evolució de la relació dels temes durant un període, sinó que volem descobrir els 

principals temes en què va girar la conversació durant  l'esdeveniment i saber si hi ha 

diferències entre les comunitats. 

Per a fer açò realitzarem els següents passos per a cadascuna de les comunitats que 

hem elegit en el punt 3.2.3: 

1. Obtenim els missatges publicats dels usuaris de la comunitat. Aquest serà el 

corpus de text a analitzar. 
 

2. Preparem el text per a poder aplicar les tècniques de detecció de temes. 
 

3. Creem un núvol de paraules amb el text ja tractat. 
 

4. Apliquem LDA (Latent Dirichlet Allocation) per detectar els principals termes de 

cada temàtica. 
 

Passem ara a detallar cadascun d'aquests passos. 

 

Obtenció dels missatges 

Per obtenir el text dels missatges de cada usuari de la comunitat farem ús de les 

funcions creades get_nicknames i get_tweets. Amb la primera obtenim tots els noms 

dels usuaris de la comunitat a tractar i amb la segona extraiem els tweets. 

Hem decidit mantenir els retweets en l'anàlisi perquè quan un usuari realitza aquesta 

acció significa que està bastant d'acord amb el contingut del tweet original i vol donar-li 

visibilitat (Conover et al, 2011). Açò provocarà que tinguem missatges idèntics en el 

text, però no és cap problema. Aquesta major freqüència serà representativa de la 

importància del tweet original en la xarxa. 

 

Preparació del text 

Una vegada obtinguts tots els missatges dels usuaris és el moment de tractar-los. Per 

a fer açò hem definit les següents funcions: 

- clean_tweets 
- create_phrases_model 
- get_phrases_filtered_lemmatized 
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- filter_phrases 

- delete_stopwords_in_phrase 

 

Comencem tractant gran part del soroll dels textos eliminant tot allò que no ens aporta 

informació rellevant per al nostre treball. En aquesta funció eliminarem els emojis, url's, 

noms d'usuari, els hashtags utilitzats per a la captura dels tweets i caràcters especials 

a excepció del punt, ja que volem mantenir el format dels tokens numèrics. Per trobar 

aquests elements i substituir-los hem utilitzat expressions regulars. El patró per 

detectar emojis és el que hem fet servir en les activitats de l'assignatura "Anàlisi de 

sentiments i textos". 

Pel que fa als usuaris, els eliminarem perquè en el nostre cas no ens aporten 

informació rellevant. Podria ser interessant mantenir-los si volguérem, per exemple, fer 

una anàlisi de sentiments sobre un usuari, però no és el que estem fent, així que els 

eliminem. 

Respecte als hashtags presents en els missatges, eliminem els que hem fet servir per 

a capturar els tweets, però mantenim la resta. Moltes vegades s'usen els hashtags 

com a una paraula, per exemple #Melilla. Volem mantenir aquestes paraules per a 

veure si tenen importància en la temàtica de les comunitats. També ens interessa 

mantenir la resta de hashtags per comprovar si existeix algun que estiga fent-se servir 

molt. Per exemple tenim el hashtag #DíaVíctimasCovid19 que serà interessant veure 

si té influència en el conjunt de missatges.  

Hem de tenir en compte que en eliminar els emojis, enllaços, noms d'usuaris i els 

hashtags ho substituirem per la cadena 'itemDeleted'. Fem açò per mantenir l'ordre de 

les paraules. Quan entrenem el model de phrases hem de mantenir l'ordre de les 

paraules per no crear bigrames que en el text original no existeixen. 

Una vegada tenim el text processat passem a la funció create_phrases_model, amb la 

qual crearem un model que serà capaç d'obtenir les phrases de cada tweet. Podem 

definir una phrase com una paraula o conjunts de paraules que expressen un significat 

simple o un concepte. Un exemple d’una phrase com a conjunt de paraules el podem 

veure amb "Irene Montero". En el model creat obtenim que aquestes dues paraules 

solen anar juntes en el conjunt de missatges que tenim. En la nostra funció utilitzarem 

l'objecte Phrases de gensim per a entrenar un model amb el text processat.  

Amb aquest model podrem obtenir les phrases de cadascun dels tweets. Ho fem 

mitjançant la funció get_phrases_filtered_lemmatized. En aquesta funció, a més 

d'aplicar el model per obtenir les phrases també les filtrarem per quedar-nos sols amb 

aquelles que ens interessen. 

En el procés de clean_tweet hem eliminat gran part del soroll, però també n'hem 

introduït, com la cadena itemDeleted, així que les eliminarem. Per fer açò la funció 

get_phrases_filtered_lemmatized farà ús d'una altra funció, filter_phrases. Ací ens 

quedarem amb les phrases amb caràcters alfanumèrics, eliminarem les cadenes 

itemDeleted i les stopwords amb la funció delete_stopwords_in_phrase. 

Recordem que una stopword és aquella paraula que no ens aporta informació i volem 

eliminar. En castellà algun exemple d'stopwords serien les preposicions com de, en, o 

la. Hem utilitzat la llibreria nltk per carregar les stopwords de l'idioma castellà i li hem 
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afegit una sèrie de termes que hem vist al núvol de paraules i en els models LDA que 

apareixien molt en totes les comunitats. L'objectiu d'eliminar aquestes paraules és 

centrar-nos en les diferències de les comunitats i no en aquells elements que es 

repeteixen majoritàriament en totes. Alguns dels termes que hem afegit són: mujer, 

mujeres, hoy, día o 8m. Podem veure el total d'stopwords que hem afegit en l'arxiu 

"Temàtica principal.ipynb". 

Una vegada tenim les phrases filtrades les lematitzem amb la funció 

WordNetLemmatizer de la llibreria nltk. Com hem definit en l’estat de la qüestió, la 

lematització consisteix a obtenir la forma normativa de la paraula. Per exemple, 

quedar-nos el singular si és plural o l'infinitiu si és un verb. L'objectiu de la lematització 

és no tenir phrases que estan fent referència al mateix concepte com podria ser 

'manifestación' i 'manifestaciones'. Ens interessa contar les dues formes de la paraula 

com una sola. 

Amb les phrases ja filtrades i lematitzades podem passar a analitzar el contingut dels 

missatges. 

 

Creació del núvol de paraules 

El primer que farem per analitzar el contingut dels tweets serà crear un núvol de 

paraules per a cada comunitat. L'objectiu de fer açò és tenir una visió ràpida de quins 

termes s'han utilitzat més durant la conversació. En aquest gràfic els termes variaran la 

seua grandària depenent de la seua freqüència d'aparició en el text. 

Per a dibuixar-lo hem definit la funció plot_world_cloud. Aquesta funció rebrà les 

phrases que hem obtingut i les ajuntarà totes en un sol text que serà el que utilitzarà 

en la funció WordCloud. Com a paràmetres destaquem que en regexp hem indicat que 

permeta el punt, ja que si no separarà els nombres com 20.000 en 20 i 000. 

També hem afegit a la funció el paràmetre exceptionWords per si fora necessari no 

tenir en compte alguna paraula que siga massa genèrica per a la comunitat en concret 

que estiguem analitzant.  

 

Aplicar LDA 

Per a detectar les temàtiques en les quals podem dividir les conversacions de cada 

comunitat farem servir l'algoritme LDA. Aquest algoritme és capaç de detectar aquells 

termes amb major importància d'un conjunt de documents. Hem decidit utilitzar-lo 

perquè és un dels més utilitzats en problemes de detecció de temes, està implementat 

en el paquet de gensim amb bona documentació i no necessita cap recurs extern, és 

capaç de detectar temes a partir del mateix text. 

Però com és capaç de detectar els temes? LDA realitza els següents passos: (Moré, 

2019): 

1. Decidir el nombre k de temes dels documents (en el nostre cas cada tweet és 

un document). 
 

2. Assigna a cada una de les paraules de cada document un dels k temes de 

manera aleatòria.  
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3. Per a cada document actualitza l'assignació segons "quant prevalent és el 

terme en tots els temes i quant prevalent són els termes en el document d" 

(Moré, 2019). Fiquem un exemple per veure a grans trets aquest pas: hem 

decidit que tenim 3 temes en els documents a analitzar. S'ha assignat ja un 

tema aleatori a cada paraula dels documents i ara estem en aquest tercer pas. 

Agafem una paraula P d'un document D del total de documents. Si aquesta 

paraula apareix majoritàriament etiquetada amb tema 1 en la resta de 

documents i el tema majoritari de D és el tema 1, la paraula P serà 

representativa del tema 1. 
 

4. Repetim els passos fins que s’obté un resultat òptim amb el k donat on tinguem 

una distinció coherent dels temes. 
 

El resultat d'aplicar LDA serà una sèrie de paraules per a cada tema, que seran les 

més representants. 

Un dels punts clau d'aquest algoritme és l'elecció del nombre k de temes. És qüestió 

d'anar refinant i veient els resultats que obtenim amb cada k, però ens podem ajudar 

del concepte de Coherència. La coherència d'un tema ens indica el grau de similitud 

de totes les paraules que pertanyen al tema. L'objectiu serà maximitzar aquest valor, ja 

que un bon model generarà temàtiques amb una alta coherència (Tran, 2021). 

Una vegada tenim uns valors de k amb una coherència màxima ens ajudarem del 

paquet gensimvis de la llibreria  pyLDAvis per analitzar la distribució de les paraules de 

cada temàtica obtinguda. La visualització que ens proporciona pyLDAvis consta de 

dues parts. Per una banda, tenim unes bombolles que representen els temes, com 

més separades estiguen més es diferenciaran les temàtiques entre si. I, per altra 

banda, tenim un gràfic de barres amb les paraules més representatives de la temàtica 

seleccionada. Amb la maximització de la coherència i la visualització elegirem el k 

òptim per al conjunt de documents analitzats. 

Per a dur a terme tot el que hem explicat (LDA, comparació de la coherència i 

visualització amb pyLDAvis) hem creat les següents funcions: 

- get_modelsLDA_and_coherences 
- lda 
- plot_coherences 
- plot_pyLDAvis 

 

get_modelsLDA_and_coherences és la funció on realitzarem els distints càlculs per 

obtenir els models de LDA i les coherències. Li passarem les phrases tractades, un 

nombre k màxim i les iteracions que farà l'algoritme LDA. Com més iteracions, més 

precís serà, però major serà el seu cost computacional. Per al nostre equip hem decidit 

realitzar 10 iteracions. Aquesta funció retornarà un model LDA i la seua coherència per 

als valors de k entre 2 i el que li passem. Calcularem el model LDA mitjançant l'altra 

funció definida, lda i la coherència mitjançant la funció CoherenceModel de gensim. 

Amb plot_coherences i plot_pyLDAvis crearem un gràfic lineal per als valors de les 

coherències de tots els models calculats i una visualització amb gensimvis d'un únic 

model que li passem. 
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Una vegada hem explicat cadascun dels passos que hem fet, passem a veure els 

resultats de les comunitats. Per no estendre en excés el document mostrarem sols 

l'anàlisi d'aquelles comunitats que ens han paregut més rellevants. Si és d'interés, es 

pot consultar l'anàlisi de la resta de comunitats en l'annex B. Si volem entrar en més 

detall sobre el procés realitzat, podem consultar l'arxiu "Temàtica principal.ipynb" al 

repositori indicat en l'annex A. 

 

3.3.1.1 Comunitat 0 (VOX) 

Veiem el núvol de paraules: 

 

Figura 13 – Núvol de paraules de la comunitat 0 

Font – Elaboració pròpia 

 

Algunes de les paraules que apareixen amb major freqüència en aquesta comunitat 

són izquierda, manifestación, casa i, una que ens ha cridat molt l'atenció, fregar. Tenint 

en compte el context, seria raonable pensar que ha de fer referència a algun comentari 

masclista. Hem buscat en els tweets de la comunitat i hem vist que aquest apareix 

molt: 

Expulsan a una mujer del #8M por decir que es de derechas y la mandan “a su 

casa a fregar”  Esto es el feminismo de la izquierda y es una vergüenza. 

https://t.co/itMDnPOJxe 
 

El missatge enllaça amb un vídeo on es veu com un home present en la manifestació 

envia a fregar a una dona d'ideologia conservadora (segons el vídeo). Aquest tweet ha 

tingut molta repercussió en la comunitat com podem comprovar també en altres 

termes com mandan, casa o vergüenza, que podríem associar al tweet. Recordem 

també que @vitoquiles és l'usuari que més interaccions rep dins de la comunitat, 

aquest vídeo pot haver sigut el causant. 

També destaca el hashtag nohablesenminombre. Aquesta etiqueta se sol utilitzar des 

d'àmbits conservadors com a contrapart al feminisme més progressista. Aquesta 

comunitat està formada entorn de comptes d'extrema dreta com @vox_es i usuaris 

amb una ideologia afí com @MarDGamero o @CristinaSegui_. Per tant, és lògic la 

presència important d'aquest hashtag. 

https://t.co/itMDnPOJxe


40   

Passem ara a veure com podem agrupar les paraules de la conversació en distints 

temes. Amb la maximització de la coherència ens ha donat que tenim valors màxims 

amb el model LDA calculat amb k = 2 i k = 7. Podem veure-ho en el gràfic següent: 

 

Figura 14 – Gràfic amb les coherències dels models 

Font – Elaboració pròpia 

 

Per no afegir imatges que no ens aportem molta més informació, en les següents 

comunitats no mostrarem aquest gràfic. Si es desitja es poden consultar a l’arxiu 

“Temàtica principal.ipynb”. 

A partir d’aquest gràfic, ajudant-nos de la visualització amb gemsinvis i veient els 

termes més representatius de cada temàtica hem decidit que el millor nombre de 

temes per a aquesta comunitat és 2.  

Les paraules principals de les temàtiques detectades són: 

- Temàtica 1: impuestos, luz, secretaria, 120.000, ángela_redríguez, gasolina, 

manifestación, 20.319_millones, políticas_feministas i 700_mwh. 
 

- Temàtica 2: izquierda, fregar, casa, derechas, vergüenza, decir, mandant, 

expulsan, nohablesenminombre i manifestacion. 

En la primera comprovem que es fa referència al pressupost del Ministeri d'Igualtat 

conjuntament amb la gasolina i el preu de la llum. A més, té també importància la 

secretària d'estat d'igualtat i contra la violència de gènere Ángela Rodríguez. 

Per altra banda, tenim la següent temàtica que està més centrada entorn del vídeo 

mencionat. 

 

3.3.1.2 Comunitat 1 (IgualdadGob) 

Passem ara al núvol de paraula de la comunitat 1, la corresponent al Ministeri 

d’Igualtat i la ministra Irene Montero. 
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Figura 15 – Núvol de paraules de la comunitat 1 

Font – Elaboració pròpia 

 

La conversació en aquesta comunitat ha girat majoritàriament al voltant de la polèmica 

sobre els 20.319 milions d’euros4 del pressupost del Ministeri d’Igualtat per als pròxims 

4 anys i l’augment del preu de la gasolina i la llum5.  

Veiem ara els temes que s’han detectat amb LDA indicant 3 temàtiques: 

- Temàtica 1: euro, luz, millones, gasolina, 20.319 millones, hombre, políticas 

feministes, educación, sanidad i inversión. 
 

- Temàtica 2: vergüenza, decir, casa, izquierda, fregar, derechas, mandan, 

expulsan, feminista i ministra. 
 

- Temàtica 3: dinero, españa, impuestos, gobierno, país, gente, van, ministerio 

Les temàtiques 1 i 3 fan referència als diners invertits en el Ministeri d'Igualtat i la 

temàtica 2 torna a destacar el vídeo que havíem vist en la comunitat 0. 

 

3.3.1.3 Comunitat 2 (Podemos) 

 

 

Figura 16 – Núvol de paraules de la comunitat 2 

Font – Elaboració pròpia 

 

 

4 https://maldita.es/malditobulo/20220317/charlas-feministas-presupuesto-20000-millones-
igualdad/ 
 

5 https://www.eldiario.es/economia/precios-escalaron-definitivamente-9-8-marzo-record-
1985_1_8911743.html 

https://maldita.es/malditobulo/20220317/charlas-feministas-presupuesto-20000-millones-igualdad/
https://maldita.es/malditobulo/20220317/charlas-feministas-presupuesto-20000-millones-igualdad/
https://www.eldiario.es/economia/precios-escalaron-definitivamente-9-8-marzo-record-1985_1_8911743.html
https://www.eldiario.es/economia/precios-escalaron-definitivamente-9-8-marzo-record-1985_1_8911743.html
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Ací destaquen molt dues paraules, lucha i derecho. És cridaner perquè cap d'aquestes 

paraules ha aparegut en les anteriors comunitats. També tenim la presència dels 

hashtags feminismoparasermejores i feminismoporlapaz. Ambdós hashtags de 

caràcter progressista i tenint en compte l'actualitat amb data de 8 de març, pareix que 

la guerra entre Ucraïna i Rússia també té la seua influència amb el segon hashtag. 

Per a aquesta comunitat hem vist que la millor opció és amb 8 temes. LDA ha sigut 

capaç d'obtenir termes bastant diferenciats. 

- Temàtica 1: internacional, participación, lucha, jornada i historia.  
 

- Temàtica 2: aborto, defensora, interseccional, carino i articulo.  
 

 

- Temàtica 3: guerra, ucraina, derechos, diainternacionadelamujer, necesario i 

dice.  
 

 

- Temàtica 4: feliz, feminismoparasermejores, celebramos, lucha, viva i 

diainternacionaldelamujer.  
 
 

- Temàtica 5: manifestqación, pandèmia, calles, movimiento_feminista, 

manifestación i pese.  
 

- Temàtica 6: lucha, viva, verdad, feminista, mundo, justo, mundio_mejor, 

cambiarlo i derechoa.  
 

 

- Temàtica 7: violència, desigualdad, lucha, familiar, oprime, professional i 

ámbito_económico.  

- Temàtica 8: Sociedad, hombre, transformar, derechos, futuro, país i 

wecallitigualdad.  

 

Tenim temàtiques bastant diferenciades, però totes enfocades amb un caràcter més 

progressista del 8M. Per exemple, les temàtiques 1, 6 i 8 presenten termes relacionats 

amb un canvi de la societat i el hashtag oficial de la companya del ministeri en la 

temàtica 8. Termes que assenyalen més directament algunes reivindicacions o 

denuncies com la temàtica 2 amb aborto i la temàtica 7 amb la violència rebuda des de 

distints àmbits. També, com pareixia amb el hashtag feminismoporlapaz podem veure 

en la temàtica 3 com es fa referència a la guerra en Ucraïna. 

 

3.3.1.4 Comunitat 3 (PSOE) 

 

 

Figura 17 – Núvol de paraules de la comunitat 3 

Font – Elaboració pròpia 
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En aquesta altra comunitat tornen a aparéixer les paraules derecho i lucha com a 

paraules que han aparegut molt en els missatges dels usuaris. Recordem que els 

principals nodes de la comunitat 2 corresponen a usuaris relacionats amb Podemos i 

els de la comunitat 3 amb PSOE. Són comunitats de tendència més progressistes i a 

favor del moviment feminista per reclamar drets, per tant, és lògic aquest resultat. 

Comprovem si es veu reflectit també en la detecció de temes. Hem elegit un k = 6. 

- Temàtica 1: feliz, solo, ser, mundo, diainternacionaldelamujer, hombre, 

feminista, libertades, díainternacionaldelamujer i ucrania. 
 

- Temàtica 2: derechos, viva, lucha, hace, hombre, españa, junta, impulsemos, 

lugar i justas. 
 

- Temàtica 3: derechos, camino, cada, diainternacionaldelamujer, reivindicando, 

motivo, masfeminismomejordemocracia, socialistas, manifestación i 

feminismoimparable. 
 

- Temàtica 4: másfeminismomejordemocracia, país, hecho, derechos, 8, marzo, 

españa, celebramos, prostitución i hombre. 
 

- Temàtica 5: lucha, hombre, real, feminismoimparable, calles, reivindicar, 

másfeminismomejordemocracia, feminista, derechos i sociedad. 
 

- Temàtica 6: dones, per, avui, amb, igualtat, l, és, real, ser i tote. 
 

Podem destacar alguns temes que tenen aspectes més diferencials com el tema 4, on 

apareix la paraula prostitución, el tema 1 on torna a aparéixer ucrania i el tema 6 que 

pareix que està agafant paraules en català. Havíem filtrat els tweets per quedar-nos 

sols els de castellà, però pareix que hi ha alguns tweets que Twitter ha identificat com 

a castellà quan no ho són. 

 

3.3.1.5 Comunitat 4 (Influencers) 

Continuem amb l'anàlisi de la comunitat 4. Recordem que els seus usuaris que més 

interaccions han rebut són influencers de caràcter progressista com @Medicilio. 

 

Figura 18 – Núvol de paraules de la comunitat 4 

Font – Elaboració pròpia 

 

A simple vista no trobem cap motiu pel qual tinguen tanta importància paraules com 

saludo, pregunto, cordial, feliz o jefe, així que mirem els tweets d'on han sorgit: 
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Un saludo muy cordial al jefe que me preguntó si iba a casarme para hacerme un 

contrato que luego no hizo. Otro para el que me preguntó si iba a tener hijos para 

un puesto de subdirectora. Y dos collejas para mí por contestar a ambas 

preguntas. Feliz #8M 
 

Aquest tweet pertany a @macaballeroma, una de les principals usuàries de la 

comunitat. Podem veure el perquè estan presents aquestes paraules en el gràfic. El  

tweet ha tingut gran repercussió en la comunitat. 

Veiem com afecta a la detecció de temes amb LDA. Elegint un k = 4 hem obtingut les 

següents temàtiques: 

- Temàtica 1: preguntó, saludo, iba, feliz, cordial, jefe, puesto, tener_hijos, luego i 

casarme. 
 

- Temàtica 2: hombre, per, ser, diadelamujer, diainternacionaldelamujer, madre, 

mundo, dones, derechos i gracias. 
 

- Temàtica 3: madre, carrera, sacó, hacer, guerra, casas, vidas, 20, alguna i voy. 
 

- Temàtica 4: bien, riesgo, trabajando, baja, dar, maternal, hospitales, trabajas, 

morados i paredes. 

El tweet que hem mencionat es veu reflectit en la primera temàtica que hem detectat i 

pareix que també hi tindrem altres experiències relacionades o reivindicacions com 

podem imaginar de la temàtica 4 amb les paraules riesgo, trabajando, baja i maternal. 

Hem buscat en els tweets de la comunitat i hem vist aquest: 

Poner lazos morados en las paredes de los hospitales está bien, pero #feminismo 

es dar la baja maternal por riesgo cuando trabajas con riesgos biológicos y 

haciendo guardias y no tenernos trabajando hasta que el bebé saluda.  

#8Marzo2022 
 

Pareix que altra part important de la conversació s’ha centrat en aquesta protesta. 

 

3.3.1.6 Comunitat 16 (Sindicats) 

 

 

Figura 19 – Núvol de paraules de la comunitat 16 

Font – Elaboració pròpia 
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Ací veiem algunes paraules que son molt indicadores del tipus d’usuari que tenim en la 

comunitat. Apareix ccoo, lucha, plan i els hashtags tenimunpla i tenemosunplan. 

Aquests hashtags fan referencia a distints actes realitzats per UGT i CCOO durant el 

dia. 

Comprovem ara les temàtiques detectades en el model LDA amb k = 6: 

- Temàtica 1: tenemosunplan, internacional, madrid, plaza, reina_sofía, acto, 

concentración, museo, organizado i palabras. 
 

- Temàtica 2: tenemosunplan, calles, feliz, ccoo, feministas, nuevo, 

diainternacionaldelamujer, manifestación, hombre i compañeras. 
 

- Temàtica 3: tenemosunplan, manifestación, per, dones, tenimunpla, 

internacional, colón, avui, igualtat i feminista. 
 

- Temàtica 4: diainternacionaldelamujer, ugtfeminista, real, sociedad, 

compañeras, año, salimos, tenimunpla, bien i reivindicar. 
 

- Temàtica 5: tenemosunplan, lucha, real, trabajo, ccoo, hombre, plan, efectiva, 

género i centros. 
 

- Temàtica 6: tenemosunplan, tenimunpla, manifestació, ccoofeminista, lectura, 

calle, salir, estapasando, barcelona i ccoo. 

 

Els hashtags oficials dels actes de CCOO i UGT apareixen constantment als distints 

temes. Pel que fa a les diferències podem veure com la primera estaria fent referència 

a una concentració en el museu Reina Sofia, la temàtica 4 estaria més vinculada a 

UGT i la temàtica 6 a les manifestacions en Barcelona. 

 

3.3.1.7 Comunitat 18 (Partit Popular) 

Passem ara a la comunitat corresponent als usuaris relacionats amb el Partit Popular. 
 

 

Figura 20 – Núvol de paraules de la comunitat 18 

Font – Elaboració pròpia 

 

Destaca també la paraula lucha i conseguir, ambdós termes reivindicatius i també 

ser_mujereslibres, unidad o exclusiones. Aquests tres últims termes estan més 

relacionats amb el discurs crític contra el feminisme progressista. Podem veure alguns 

exemples en els següents tweets: 



46   

Hoy, #8M, es el día de todas las mujeres, sin exclusiones, porque la lucha por la 

igualdad solo es posible desde la unidad.   Seguimos trabajando para conseguir la 

igualdad real, sin enfrentamientos ni politizaciones, sin renunciar a las ideas 

propias, a ser #MujeresLibres. https://t.co/X7si2Fvntq 

La igualdad no avanza dividiendo.  Para una igualdad de todas y para todas. 

Porque sin libertad no hay igualdad.  #MujeresLibres #8M  @populares 

@ppbalears https://t.co/8x3pAef2w5 

 

Continuem analitzant aquesta comunitat veient el resultat de la detecció de temes amb 

k = 9: 

- Temàtica 1: fuerte, hombre, mayrilvabregithawallé, a, celebrado, 

másfeminismomejordemocracia, real, diainternacionaldelamujer, decir i 

internacional. 
 

- Temàtica 2: nunca, ver, viva, premio, pues, cómo, reconoce, jodan, derechitas i 

trabajo. 
 

- Temàtica 3: a, the, of, eu, ser, country, for, they, lost i place. 
 

- Temàtica 4: cobardes, derechos, gran, diadelamujer2022, general, alguien, 

policías, rememoramos, ciudadanía i madrid. 
 

- Temàtica 5: conseguir, real, politizaciones, lucha, solo, unidad, 

enfrentamientos, renunciar, posible i idea. 
 

- Temàtica 6: bos, your, fam, avanzar, trabajando, camino, marzo, vida, 

taldíacomohoy_8 i decreto. 
 

- Temàtica 7: feliz, mujereslibres, conciliación, corresponsabilidad, natalidad, 

apuesta, mujeresenigualdad, libertad,  

diainternacionaldelamujer i imposiciones. 
 

- Temàtica 8: diainternacionaldelamujer, sociedad, real, justa, hacia, inclusiva, 

responsabilidad, solo_así, avanzaremos i alcanzaremos. 
 

- Temàtica 9: país, it, hecho, s, mujereslibres, puede, vergüenza, presidenta, 

acto i 8. 

Veiem els termes de la temàtica 7, mujereslibres, libertad i imposiciones que solen 

estar relacionats amb posicions conservadores, com hem vist als tweets d'exemple.  

Per altra banda, pareix que també tenim alguns tweets que Twitter ha indicat com a 

castellà, però no ho són i es repercuteix en les temàtiques 3, 6, i 9. Veiem algun 

exemple de tweets que utilitza aquests termes en anglés: 

@sanchezcastejon @vonderleyen @NewYorkStateAG @CharlizeAfrica 

@ashleynicwill @LucyFry @Ashlyn_Harris @Qchasinghorse @GoSydGo 

@meagantandy @RachieSkarsten @AriMandi @SepidehMoafi @AADaddario ; 

@sanchezcastejon reliable non-corrupt Energy security co-source as co-

distribution country EU!#ARR 

 

 

https://t.co/X7si2Fvntq
https://t.co/8x3pAef2w5
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@sanchezcastejon @vonderleyen @NewYorkStateAG @CharlizeAfrica 

@ashleynicwill @LucyFry @Ashlyn_Harris @Qchasinghorse @GoSydGo 

@meagantandy @RachieSkarsten @AriMandi @SepidehMoafi @AADaddario : 

@sanchezcastejon for gas; they ;certain imbeciles of Portugal plated their”Russian 

roulette” as LOST!#ARR 
 

Veiem alguns patrons. Tots mencionen a @sanchezcastejon, així que és possible que 

els hàgem capturat perquè amb aquesta menció el tweet es relaciona amb la resta de 

la xarxa. Una altra cosa curiosa és que utilitzen el hashtag #ARR, així que estan 

relacionats entre si, no obstant això, no hem aconseguit esbrinar a què fa referència 

exactament aquest hashtag. 

 

3.3.1.8 Comunitat 24 (Ciudadanos) 

Per últim, analitzem la comunitat corresponent als nodes relacionats amb el partit 

Ciudadanos. 

 

 

Figura 21 – Núvol de paraules de la comunitat 24 

Font – Elaboració pròpia 

 

Destaca molt per damunt de la resta la paraula libertad, que ho podríem relacionar 

amb ser_mujereslibres de la comunitat anterior. També tenim el hashtag més genèric 

diainternacionaldelamujer i per últim, la paraula sectarismo, que si busquen algun 

tweet tenim: 

El feminismo es libertad.  Es la libertad de ser mujer como cada una quiera serlo.  

Es la libertad de trabajar por la igualdad como cada una quiera hacerlo.  Es una 

causa en la que no caben divisiones ni sectarismos.  Es un camino en el que 

todas, todos, sumamos.  #8M2022 https://t.co/8GAT8sEEvh 
 

Va en una línia molt semblant a la campanya realitzada pel Partit popular. 

Comprovem ara si també comparteixen les temàtiques de la conversació. Tenint en 

compte la coherència i la visualització dels gràfics hem elegit k = 9: 

- Temàtica 1: hombre, diainternacionaldelamujer, real, lograr, conseguido, 

reivindicar, sociedad, díainternacionaldelamujer, necesario i aún_queda. 
 

- Temàtica 2: libertad, cada, feliz, diainternacionaldelamujer, quiera, inclusivo, 

ser, trabajo, defender i luchar. 

https://t.co/8GAT8sEEvh
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- Temàtica 3: diainternacionaldelamujer, gracias, orgullo, mesa, haber, cariño, 

espero, altura, despedida i minuto. 
 

- Temàtica 4: diainternacionaldelamujer, feliz, acto, per, real, lectura, derechos, 

dones, manifiesto i hombre. 
 

- Temàtica 5: díainternacionaldelamujer, sociedad, decimos, libertad, justa, 

construir, oportunidades, c, reunido i cs_trabajamos. 
 

- Temàtica 6: lucha, manifestación, año, hombre, causa, derechos, queda, 

diainternacionaldelamujer, así i cada. 
 

- Temàtica 7: madrid, ser, 8, siempre, ayuntamiento, marzo, libertad, 

manifestación, feliz i nunca. 
 

- Temàtica 8: libertad, moderno, plural, inclusivo, diainternacionaldelamujer, 

sectarismos, derechos, dogma, diainternacionaldelamujer_defendemos i 

reivindicamos 
 

- Temàtica 9: libertad, luchan, diainternacionaldelamujer, aquellas, querido, 

barcelona, principal, separatistas, llevan i abusos. 
 

Ací podem destacar alguns termes diferencials respecte a la resta com l'aparició dels 

termes barcelona i separatistes en la comunitat 9. Són termes que en principi res fa 

indicar que siguen centrals en l'esdeveniment del 8M, però una part d'aquesta 

comunitat ha centrat el seu diàleg en ells. També tenim sectarismos i dogma, termes 

relacionats amb el tweet vist. I per últim, en la temàtica 5 tenim cs_trabajamos. Terme 

bastant descriptiu, ja que recordem que els principals nodes d'aquesta comunitat són 

persones relacionades amb el partit Ciudadanos. 

Una vegada hem vist el principal contingut de cadascuna de les comunitats i les seues 

diferències, passarem a veure si s'han produït missatges d'odi respecte a alguns dels 

seus usuaris. 

 

3.3.2 Anàlisi discurs de l’odi 

Per a dur a terme l'anàlisi del discurs de l'odi present en els missatges que tenim ens 

hem basat en l'article de Piñeiro i Martinez (2021). En el treball s'analitza l'existència 

o no d'aquest discurs en una selecció d'usuàries representants de distints àmbits com 

política, deport o ciència. S'agafa com a base els termes proposats per Torres (2017) i 

s'afegeixen alguns addicionals per detectar la freqüència d'aparició de cadascun 

d'aquests termes en els missatges rebuts durant un any. 

Amb aquesta anàlisi es va demostrar l'hostilitat cap a les dones en Twitter i la seua 

desigualtat depenent del camp professional al qual pertany la usuària, sent periodistes 

o polítiques les més receptores de termes ofensius. 

En el nostre treball seguirem un procés molt similar. Les principals diferències són que 

nosaltres no hem recopilat les interaccions durant un llarg període de temps, sinó que 

seran aquelles produïdes durant el 8M. També partirem dels termes proposats per 

Torres (2017) als que hem afegit algunes paraules que se solen utilitzar de forma 
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pejorativa com comunista, rojo o roja i la versió femenina d'alguns termes que no estan 

presents com puerca i falsa. 

Seleccionarem tres usuaris de cadascuna de les comunitats que hem vist en el punt 

anterior: 

- Comunitat 0: vitoquiles, CristinaSegui_ i  MarDGamero. 
 

- Comunitat 1: IgualdadGob, IreneMontero i PabloEchenique. 
 

- Comunitat 2: ionebelarra, Yolanda_Diaz_ i pardodevera. 
 

- Comunitat 3: sanchezcastejon, carmencalvo_ i Adrilastra. 
 

- Comunitat 4: Medicilio, mikeliturriaga i PalomadelrioTVE. 
 

- Comunitat 9: LeticiaDolera, NuriaCSopena i LauraRdondo. 
 

- Comunitat 10: IrantzuVarela, FeminismosMad i PastoriFiligran. 
 

- Comunitat 11: elespanolcom, el_pais i eldiarioes. 
 

- Comunitat 16: CCOO, UGT_Comunica i UnaiSordo. 
 

- Comunitat 18: cucagamarra, anapastorjulian i IdiazAyuso. 
 

- Comunitat 24: begonavillacis, marta_msg i SaraGimnez. 

 

Hem agafat usuàries sempre que ha sigut possible, ja que volem relacionar el nostre 

resultat amb el vist a Piñeiro i Martinez (2021), però en algunes comunitats tenim 

usuaris homes o d'entitats que han rebut moltes interaccions i no podem obviar-los. 

A continuació seguirem els passos del punt anterior: primer explicarem les distintes 

funcions que hem utilitzat per a capturar totes les respostes rebudes cap als usuaris i 

després mostrarem els resultats. 

En el notebook "Discurs odi.ipynb" podem distingir dos grups de funcions. Per una 

part, els processos relacionats amb la captura dels missatges que han respost als 

usuaris i, per altra part, la detecció dels termes d'odi. 

Funcions per capturar els missatges: 

- get_and_save_reactions: És la funció principal. Utilitzarà la resta de funcions 

d'aquest bloc per a detectar totes les reaccions als tweets de l'usuari objectiu i 

totes les mencions rebudes, tant directes com indirectes. Una vegada es 

tinguen tots aquests tweets s'emmagatzemaran en un fitxer. Serà la funció que 

cridarem per cada usuari que vulguem analitzar 
 

- get_tweets_id: Funció que retorna els ids de tots els tweets que ha publicat 

l’usuari durant el 8M que tenim en la nostra base de dades. 
 

- get_replied_quoted: A partir dels ids dels tweets obtinguts amb la funció 

anterior obtenim tots els missatges que són resposta a algun dels tweets o 

citació del tweet. 
 

- get_mentions: Una vegada tenim les interaccions amb els missatges publicats 

volem aconseguir les interaccions cap a l'usuari. Hi ha dos tipus d'interaccions, 

directes i indirectes. Directes són aquelles on es menciona el nickname de 

l'usuari en el text del tweet i indirectes són aquelles que mencionen l'usuari 

mitjançant el seu nom o nom i cognoms. En Piñeiro i Martinez (2021) 
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distingeixen aquests tipus d'interacció per veure diferencies en el discurs de 

l'odi. Nosaltres no farem aquesta distinció, analitzarem el text de les mencions 

directes i indirectes com a un únic tipus. Però sí que anotarem el nombre total 

d'unes i altres interaccions, per veure si hi ha diferències significatives entre els 

usuaris. 
 

Per comprovar si existeix una menció indirecta hem elegit el nom i cognoms de 

l'usuari o, si és una institució, el seu nom comú com pot ser CCOO per al 

sindicat Comissions Obreres o eldiario per al diari digital eldiario.es. 
 

- save_tweet_reactions: Una vegada tenim tots els missatges capturats procedim 

a guardar-los en un fitxer. 
 

Funcions per detectar el discurs de l’odi: 

- count_hate_speech: Aquesta serà la funció principal que utilitzarà les altres 

dues per carregar els tweets de l'usuari objectiu i calcular la freqüència 

d'aparició dels termes d'odi. Els termes seleccionats els podem veure en l'arxiu 

“termes_odi.txt”.  
 

- load_tweets: Carreguem els tweets que han reaccionat a l’usuari objectiu i 

tenim guardats en un fitxer. 
 

- count_terms_in_tweets: Per cada tweet comprovem si hi ha algun dels termes 

d'odi. Aquesta funció retornarà una variable amb tots els termes i la seua 

freqüència d'aparició per als missatges de l'usuari. 
 

Una vegada hem analitzat les funcions que s'han utilitzat, veiem els resultats.  

Podem veure la distribució de tweets que han reaccionat als usuaris en l'arxiu 

"distribució_tweets_reaccio.md" del repositori. Destaca l'usuari @vitoquiles, el qual ha 

sigut el que més reaccions ha provocat, un total de 1.751. Crida l'atenció que aquestes 

interaccions es divideixen entre citacions (969) i respostes (782), és a dir, els usuaris 

de la xarxa han reaccionat al seu contingut i no a ell. També és cridaner que hi ha més 

citacions que respostes. Açò pot ser degut al contingut dels missatges, recordem que 

aquest usuari ha publicat un tweet amb un vídeo on un home de la manifestació 

discutia amb una dona, aparentment de dretes, i l'enviava a fregar. És possible que 

molts usuaris que han reaccionat volien compartir el vídeo en la xarxa i no sols fer un 

comentari de resposta. Aquest missatge ha repercutit en la temàtica de la comunitat a 

la qual pertany, és possible que també tinga repercussió en aquesta secció. 

Un altre compte que ens crida l'atenció és el de la ministra d'igualtat Irene Montero. És 

dels usuaris que més mencions ha rebut, tant directes com indirectes, sobretot 

indirectes. En Piñeiro i Martinez (2021) es va comprovar que hi havia grups 

d'usuàries que tenien més insults en les mencions indirectes, sent una possible 

explicació la notorietat d'aquests usuaris i l'odi que tenen en el món real. Açò provoca 

que els usuaris de Twitter expressen la seua animadversió cap aquesta persona sense 

comprovar el seu compte a la xarxa. 

També és destacable altres usuaris que han provocat moltes reaccions com 

@ionebelarra, @carmencalvo_, @MarDGamero o @PalomadelrioTVE. Tots són 

comptes de dones relacionades amb la política o mitjans de comunicació. Veurem si a 
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més de provocar un nombre important de reaccions també hi ha més insults en els 

seus missatges o no. 

Després d'obtenir els tweets hem aplicat la funció count_hate_speech per a cada 

usuari i recopilat el resultat ordenat per freqüència en l'arxiu "discurs_odi.md". A 

continuació analitzarem sols aquells més destacables, perquè hi ha alguns usuaris on 

no ha aparegut cap dels termes indicats com en els usuaris @PabloEchenique, 

@Adrilastra o @mikeliturriaga.  

Però primer veiem la freqüència total dels termes que més han aparegut en el conjunt 

de missatges. Del total de 244 termes s'han detectat 145. D'aquests 145 tenim alguns 

amb molta més freqüència que altres com feminazi o comunista. Igual que en l'estudi 

de Piñeiro i Martinez (2021) l'insult sexista que més ha aparegut és feminazi, terme 

que se sol utilitzar com a insult cap a les dones implicades en el moviment feminista 

(Ging, 2019). 

Per altra banda, tenim altres com comunista, facha, podemita, fascista o rojo. Tots 

termes de caràcter més ideològic. Es pot esperar que depenent de la comunitat 

s'utilitze més un terme com a insult o altre. 

Una vegada vistos alguns dels principals insults presents a la xarxa entrem en detall 

en alguns dels usuaris, en concret analitzarem els comptes de @vitoquiles, 

@MarDGamero, @IgualdadGob, @IreneMontero, @ionebelarra i @europapress. 

 

3.3.2.1 Compte @vitoquiles 

Els termes més utilitzats en els tweets que han reaccionat a aquest usuari son: 

facha 41 fascista 21 

feminazi 41 de mierda 16 

gentuza 35 hipócrita 14 

comunista 28 subnormal 12 

 

Taula 5 – Termes odi amb major freqüència en les reaccions a @vitoquiles 

Font – Elaboració pròpia 

 

Recordem que aquest usuari pertany a la comunitat relacionada amb VOX i que les 

mencions que ha rebut són sobre el contingut dels seus missatges i no sobre el seu 

compte.  

Destaquen alguns termes com feminazi o comunista que anirien en línia a la ideologia 

de la comunitat a la qual pertany. Aquests termes podrien fer referència al vídeo 

publicat. Veiem alguns dels tweets: 

Y una patada en tól conio que tal ¿? Estoy de estas zorreznas hasta el nabo. Asco 

de feminazis            https://t.co/Isj4zmwAdP 

 

Está claro, el 8M es sólo una manifestación de comunistas envidiosas y frustradas, 

que destilan odio y revancha, que nada tienen que ver con la defensa de las 

https://t.co/Isj4zmwAdP
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mujeres, el chiringuito se les está acabando y cómo Abascal llegue al poder, al 

negocio le quedan dos telediarios. https://t.co/MaUc6ZKjej 

 

Clarament, són missatges amb un discurs d'odi, però no cap a l'usuari que ha publicat 

el tweet, sinó cap a altres col·lectius.  

Viem altres paraules com facha o fascista les quals podrien si estar dirigides cap a 

aquest usuari. 

"Vete a tu casa a fregar facha", "Manifestación de Izquierdas" pues menos mal 

porque en la derecha jamás he escuchado esos comentarios y mucho menos a 

nadie echar a otra persona de ningún sitio https://t.co/IQnqHpMdoC 
 

@vitoquiles El fascista es el socialista de toda la vida de dios así es. 

 

Tampoc fan referència a l'usuari sinó que es refereixen al vídeo de la manifestació i 

missatges més de caràcter ideològic. 

 

3.3.2.2 Compte @MarDGamero 

Termes més freqüents: 

feminazi 7 cerda 6 

gentuza 6 podemita 6 

 

Taula 6 – Termes odi amb major freqüència en les reaccions a @MarDGamero 

Font – Elaboració pròpia 

 

Aquest compte també pertany a la comunitat relacionada amb VOX. Veient els termes 

més freqüents observem que segurament el comportament és similar. Veiem alguns 

exemples:  

@MarDGamero Se pelean por dirigir el chiringuito feminazi, el siguiente paso es 

ser ministra. 
 

Para esta gentuza pagamos impuestos y encima tenemos que aguantar que nos 

den lecciones de qué significa ser mujer #NoHablesEnMiNombre 

https://t.co/IygDsNpAVe 

 

Crida l'atenció l'aparició del hashtag #NoHablesEnMiNombre que ja havíem vist en 

l'anàlisi de la conversació. Pareix que, igual que l'usuari anterior, les reaccions que es 

fan al voltant de @MarDGamero van dirigides contra altres col·lectius. 

 

3.3.2.3 Compte @IgualdadGob 

Veiem també els termes més freqüents per al ministeri: 
 

https://t.co/IQnqHpMdoC
https://t.co/IygDsNpAVe
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mierda 8 basura 4 

de mierda 8 feminazi 4 

comunista 5 lerda 3 

ruin 4 fascista 3 

 

Taula 7 – Termes odi amb major freqüència en les reaccions a @IgualdadGob 

Font – Elaboració pròpia 
 

A diferència dels usuaris de la comunitat anterior, creguem que els termes que 

s'utilitzen en aquesta sí que estaran dirigits cap al compte del Ministeri d'Igualtat. 

Comprovem alguns: 

@IgualdadGob @IreneMontero Sois basuras todos !!! Mucho se quejaban de la 

luz y ahora en el poder no hacen una puta mierda !! 
 

@IgualdadGob @IreneMontero Irene María Montero Gil, comunista, HEMBRISTA. 

¿Tus méritos? ¡Los más antiguos de la Civilización!. Más que méritos son 

deméritos. ¿Plan estratégico? ¿Con la luz a 700€/Kwh y el gas a 350€/MwH, plan 

estratégico HEMBRISTA? ¡Aterriza en el mundo real, sanguijuela comunista! Asco. 

https://t.co/YFnSjWaIFg 
 

@IgualdadGob @IreneMontero Menos propaganda PUDREMITA. Y ponte a 

trabajar lerda. No haces otra cosa que no sea ROBAR. Fascista pudremita 

https://t.co/IV8PgR5J2m 

 

Observem algunes coses destacables en aquests missatges. Per començar, el compte 

d'Irene Montero va associat a molts dels missatges, lògic tenint en compte que és la 

ministra encarregada del Ministeri d'Igualtat. També corroborem el que havíem 

suposat a l'inici, els missatges d'odi van dirigits cap al ministeri i la ministra.  

Pel que fa al contingut veiem que té presència l'augment de preus de la llum i el gas 

que s'estava produint en eixes dates, tal com havíem vist en l'anàlisi de la temàtica 

principal. Açò ens fa pensar que aquest discurs ha sigut important en la comunitat 

d'aquest compte. 

 

3.3.2.4 Compte @IreneMontero 

Termes més freqüents: 

feminazi 10 fascista 4 

inútil 7 de mierda 4 

mierda 6 podemita 4 

comunista 5 corrupto 4 

 

Taula 8 – Termes odi amb major freqüència en les reaccions a @IreneMontero 

Font – Elaboració pròpia 

https://t.co/YFnSjWaIFg


54   

Coincideixen bastants termes amb les reaccions rebudes per @IgualdadGob com 

fascista, comunista o feminazi. Creguem que els missatges seran força similar. 

@IreneMontero Vomitiva      feminazi pudremita hdp, deberias de estar en la cárcel 

por malversar fondos públicos y tu odio por razón de sexo, tu único mérito de 

llegar donde estás fué arrodillarte, puerca      feminazi pudremita, puaj                      

 

@IreneMontero Porque tenemos que aguantar tus traumas personales?? Eres 

indigno m cáncer para España, inútil! 
 

@IreneMontero Menudo chollo tenéis enchufando a centenares de podemitas en 

el ministerio 

Aquests missatges són de caràcter bastant més personal dels que hem vist fins ara i 

mostren un gran odi cap a la ministra Irene Montero. Tenint en compte que tant aquest 

usuari com @IgualdadGob són els que més repercussions han tingut en tota la xarxa 

tot fa indicar que moltes interaccions hauran sigut amb missatges crítics i ofensius. 

 

3.3.2.5 Compte @ionebelarra 

Veiem els termes que més han aparegut: 

podemita 10 feminazi 5 

inútil 9 cómplice 3 

hipócrita 6 ruin 3 

 

Taula 9 – Termes odi amb major freqüència en les reaccions a @ionebelarra 

Font – Elaboració pròpia 
 

Altra vegada comprovem que s'està fent ús del terme podemita de manera pejorativa 

contra una de les dirigents del partit. Veiem algun dels missatges: 

@ionebelarra El 8M será recordado como el día en que un gobierno irresponsable, 

mandó a la calle a miles de mujeres, a sabiendas de la existencia de una 

pandemia, priorizando la política sobre su salud; y siendo cómplice directo del 

primer colapso hospitalario y sus consecuencias. No olvidar. 

https://t.co/C5rVtWqhLp 
 

@ionebelarra @PODEMOS VENGA A CONTAMINARSE TODAS Y TODES 

PARA SATISFACER AL EGO #podemita feliz dia del covid 2022 

https://t.co/gESz8YVK3z 

 

Torna a haver-hi presència d'insults cap a aquesta dirigent política, encara que no de 

manera tan ofensiva com contra Irene Montero, però hem decidit destacar aquests 

altres tweets, ja que ens ha cridat l'atenció la referència a la covid-19 i la polèmica que 

va haver-hi en la manifestació de 2020. Aquest és un tema que hem vist en algun 

hashtag com #DiaVictimasCovid19, però no havia sorgit molt encara. Pareix que en les 

mencions a aquest compte sí que hi ha usuaris que ho destaquen. 

https://t.co/C5rVtWqhLp
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3.3.2.6 Compte @europapress 

Per últim, comprovem les reaccions a un mitjà de comunicació com Europa Press. 

comunista 11 basura 8 

payasa 10 tarada 8 

asesina 9 inútil 6 

 

Taula 10 – Termes odi amb major freqüència en les reaccions a @europapress 

Font – Elaboració pròpia 

 

Crida l’atenció que hi ha molts insults de gènere femení com payasa, asesina o tarada. 

Veiem alguns tweets per tenir una idea d’on provenen: 

@europapress Este #8M  #DiaInternacionalDeLaMujer  honremos a Clara 

Campoamor que huyó del Frente Popular durante la II República  A las miles de 

monjas, mujeres, niñas violadas, torturadas y asesinadas por los esbirros de 

Azaña  Memoria del PSOE      #NoHablesEnMiNombre  https://t.co/VaF9fnbuJ5 

 

@europapress Propaganda basura. 
 

@europapress ya han salido en la foto y han echo la payasa, ya han justificado el 

sueldo 

 

Pareix que per una part estan criticant algunes notícies que haurà publicat el mitjà de 

comunicació al llarg del dia, classificant-les com a basura o criticant a les persones 

que apareixen i, per altra part, es fa referència a un vídeo sobre VOX en el Congrés 

dels Diputats parlant sobre la Guerra Civil Espanyola. 

Amb aquest punt finalitzem l'anàlisi de continguts de la xarxa creada. En el següent 

apartat veurem les conclusions a les quals podem arribar a partir dels resultats 

obtinguts. 

 

 

 

https://t.co/VaF9fnbuJ5
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4. Conclusions   

L'objectiu principal d'aquest treball era analitzar el comportament dels usuaris de 

Twitter durant el Dia Internacional de la Dona i estudiar la polarització, la conversació i 

l'existència o no del discurs de l'odi. Al llarg del treball hem seguit una sèrie de passos 

que ens han ajudat a dur a terme aquest objectiu i comprovar el compliment o no de 

les hipòtesis plantejades, que si recordem són les següents: 

- Hipòtesi 1: La culpabilització del moviment feminista i la manifestació del 8M 
per a l'expansió de la covid-19 és un tema central en la conversació. 

- Hipòtesi 2: Existeix una forta polarització en la xarxa entre distintes ideologies 

entorn el 8M. 

- Hipòtesi 3: El discurs de l'odi és especialment significatiu cap a les dones que 
reivindiquen el moviment feminista. 

 

En primer lloc, s'han capturat les dades mitjançant l'API de Twitter. Per agafar aquests 

tweets i emmagatzemar-los han sigut clau els coneixements adquirits al llarg del 

màster, en concret els que hem vist a l'assignatura “Arquitectures de bases de dades 

no tradicionals”, gràcies a la qual hem elegit la base de dades que millor s'adaptava a 

les nostres necessitats. 

Amb aquestes dades ja emmagatzemades hem creat un graf dirigit a partir del qual 

hem anat extraient el coneixement. En aquest punt ens hem trobat en un primer 

problema, quins tweets tenir en compte i quins no per a analitzar als usuaris 

d'Espanya? Aquest ha sigut un punt clau del treball, ja que la resta de passos a 

realitzar depenien del filtratge que férem. Hem decidit filtrar per idioma quedant-nos 

amb els tweets en castellà i després filtrar els nodes representants d'Espanya. 

Una vegada creada la xarxa i aplicant els coneixements obtinguts en l'assignatura 

“Anàlisi de grafs i xarxes socials” hem analitzat l'estructura de la xarxa i les comunitats 

que es creen. Agafant com a base el treball d'Arce, Vila i Fondevila (2022) hem vist 

com s'agrupen els nostres usuaris i la diferència que hi ha entre les interaccions 

realitzades durant el 8M i les capturades durant els debats electorals. Ací hem 

comprovat que la hipòtesi 2 no es compleix completament. Si, tenim grups ben 

diferenciats respecte a distints partits polítics i ideologies, però no és tan majoritari a la 

xarxa com podíem pensar en un principi. Històricament, aquest dia ha generat bastant 

polèmica, però en l'actualitat veiem que és un moviment àmpliament estés i va més 

enllà de sols les reivindicacions ideològiques. Moltes empreses o associacions utilitzen 

els hashtags oficials per a donar-se visibilitat. 

Amb aquesta anàlisi s'aconsegueix veure la polarització dels usuaris. Formen grups 

més connectats entre si i aïllats de la resta. Però, a més de l'estructura, també podem 

analitzar el contingut del discurs en cada comunitat. Per a poder analitzar els termes 

més importants sobre els que ha girat cada comunitat havíem de tenir en compte tots 

els missatges publicats en cadascuna. Una decisió rellevant que hem fet en aquest 

punt a l'hora de crear els distints corpus de text ha sigut tenir en consideració els 

retweets. Quan un usuari fa un retweet d'algun missatge està majoritàriament d'acord 

amb aquest contingut (Conover et al, 2011). Prendre aquesta decisió comporta que 

tinguem molts missatges duplicats, ja que una gran part d'interaccions de la xarxa són 
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retweets, però no és cap problema. Com més vegades aparega un missatge indicarà 

que ha tingut més rellevància en la xarxa. 

Hem elegit una sèrie de comunitats del total que ens pareixien més interessants pel 

seu caràcter polític. Per a cada comunitat hem obtingut el corpus de text de tots els 

missatges, tractat aquest text, vist un gràfic de núvol de paraules i calculat les 

temàtiques més importants. 

Dels resultats obtinguts en totes les comunitats ens ha cridat l'atenció l'aparició 

destacada de les paraules derecho i lucha en les comunitats del PSOE i Podemos. Es 

veu reflectit el caràcter més progressista d'aquests usuaris. Una altra cosa cridanera 

és l'aparició de termes relacionats amb la paraula libertad en altres comunitats com les 

del PP i Ciudadanos. Açò confirmaria la tendència de l'ús d'aquesta paraula des de les 

campanyes de grups de dretes en l'espectre ideològic (Domínguez, 2021). Per acabar 

amb aquest punt, dir que també ha sigut curiós la poca aparició de paraules o 

temàtiques relacionades amb la covid-19, cosa que ens indica que la hipòtesi 1 no es 

compleix de cap manera. Un dels motius de la realització d'aquest treball era 

comprovar si, com va passar en 2020, hi havia una part important de la conversació 

culpant al moviment feminista de l'expansió del virus (Bonet, 2020). No ha sigut així, 

hem vist la presència d'algun hashtag com #DiaVictimasCovid19 o alguns missatges 

en la comunitat de Podemos, però no ha sigut central en cap. Han agafat molta més 

importància missatges relacionats amb el pressupost del Ministeri d'Igualtat, el preu de 

la llum i el del combustible.  

L'actualitat informativa ha tingut més repercussió en la conversació que polèmiques 

passades. Açò pot ser degut a la influència dels mitjans de comunicació en l'opinió 

pública. En 2022 la covid-19 està ja normalitzada com a notícia i ha perdut eixe 

protagonisme central en els principals noticiaris.  

Un altre aspecte a tenir en compte és el tipus de missatges. Els tweets relacionats 

amb l'augment dels preus i el pressupost del ministeri són crítics amb el govern i 

destaquen més en comunitats conservadores com la que hem assignat a VOX. En 

2020 les principals crítiques al 8M per l'expansió de la covid-19 van ser d'aquest 

sector. És possible que, més enllà de les notícies en si, l'objectiu d'aquests missatges 

siga agafar visibilitat i influir en l'opinió publica per a dirigir-la en contra del govern. 

Vista la polarització analitzada des de l'estructura de la xarxa i el contingut de la 

conversació ens quedava comprovar l'existència o no del discurs de l'odi. Per a dur a 

terme aquest punt ens hem basat en el treball de Piñeiro i Martinez (2021) i aplicat, 

igual que en el punt anterior, els coneixements obtinguts en l'assignatura “Anàlisi de 

sentiments i textos”. 

Hem agafat un conjunt d'usuaris de cada comunitat que destacaven per la seua 

influència dins i fora de la xarxa social. Tenim usuaris d'àmbit polític, del periodisme, 

comptes de partits, influencers, etc. Per a cada usuari seleccionat hem buscat totes les 

reaccions que ha produït en la xarxa. El resultat ha sigut força semblant a l'aconseguit 

en Piñeiro i Martinez (2021). Es compleix la hipòtesi 3, els usuaris que reben més odi 

en els missatges que reaccionen a ells són dones amb càrrecs polítics a favor de les 

reivindicacions feministes com Irene Montero o Ione Belarra. Els missatges que reben 

són força similars, crítics amb el feminisme, agressius i inclús atacs personals on 
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destaquen molt els missatges que rep la ministra d'igualtat. També podem veure en 

altres usuaris com @vitoquiles molts missatges d'odi però no contra ell. Els missatges 

que reaccionen a aquest usuari son respostes i citacions, no presenta cap menció i, 

pel que hem vist als tweets exemple, són missatges amb un contingut crític cap al 

moviment feminista i les dones que tenen certa visibilitat.  

Vist aquest resultat podem dir que sí que hi ha hagut cert discurs de l'odi en el 8M. Cal 

dir també que la freqüència d'aparició de termes d'odi és molt menor si ho comparem 

amb el treball de Piñeiro i Martinez (2021). Aquests autors van recopilar tweets d'un 

any, nosaltres sols hem considerat els del dia.  

Veient els exemples de tweets amb algun terme d'odi en el missatge podem veure 

certs patrons del discurs que es poden relacionar amb el pensament d'aquells homes 

que veuen al moviment feminista com un atac directe contra ells (Ging, 2019) i al 

discurs de certs partits com VOX, els quals tenen l'antifeminisme com punt central del 

seu plantejament. (Bonet, 2020). 

Amb aquest darrer anàlisi donem per aconseguida la segona part de l'objectiu 

principal, corresponent al discurs de l'odi i amb ella tots els objectius parcials que han 

sigut necessaris per a dur a terme aquests processos.  

Per acabar, fem un petit comentari general sobre el treball. L'anàlisi d'un esdeveniment 

amb les xarxes socials és un aspecte que em resultava d'interés des de feia temps i el 

8M d'aquest any era un acte que crec que tenia bastant rellevància tenint en compte 

l'ocorregut els darrers anys amb la culpabilització per l'expansió de la covid-19. La 

realització d'aquest treball ens ha permés aplicar els coneixements adquirits al llarg del 

màster en un acte multitudinari de certa rellevància en l'esfera pública, més enllà de la 

xarxa social. Aplicant tècniques com la detecció de comunitats, l’anàlisi de les 

temàtiques principals i del discurs de l’odi, hem aconseguit tenir una foto del 

comportament de la societat espanyola a Twitter durant el Dia Internacional de la 

Dona. S’ha comprovat com aquesta xarxa social amplifica la polarització ja existent en 

la societat, on certs missatges poden fer que augmente l’odi i l'agressivitat contra altres 

usuaris, especialment dones. 
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5. Línies de treball futures 

Arribats a aquest punt ja hem vist tots els processos que s'han dut a terme per 

analitzar la polarització i el discurs de l'odi a partir dels tweets dels usuaris relacionats 

amb Espanya. Però aquestes anàlisis no són les úniques possibles per al conjunt de 

tweets que tenim. 

En el total de tweets capturats amb streaming també tenim molts usuaris de 

Llatinoamèrica. Nosaltres els hem descartat, però podria ser interessant fer una anàlisi 

similar sobre ells i veure les diferències en la polarització i el discurs dels distints 

països. Un altre parell d'anàlisis que es podrien dur a terme i que no hem fet a causa 

de les limitacions de temps i extensió són l'anàlisi de sentiments i de comptes falsos. 

En el treball de Fernández, Revilla, i Andaluz (2020) s'aplica l'anàlisi de sentiments 

respecte a les persones migrants en el cas Aquarius de 2018. Podríem aplicar un 

procés similar per descobrir el caràcter positiu o negatiu de cada comunitat respecte a 

l'esdeveniment. 

Pel que fa a l'anàlisi de comptes falsos hem vist durant l'estudi general de la xarxa que 

hi ha usuaris com @Unomas44284474 amb un comportament molt sospitós. 

L'existència de comptes falsos és un problema que pot fer augmentar la polarització i 

el discurs de l'odi en la xarxa. En treballs com Robles et al (2022) s'analitza la 

influència que té la presència d'aquest tipus d'usuaris en el debat sobre la covid-19. 

Els resultats del treball ens diuen que aquests usuaris poden haver sigut utilitzats per a 

campanyes polítiques que augmentaren la crispació en la societat. El comportament 

de l'usuari @Unomas44284474 aniria per aquest camí, ja que les seues publicacions 

durant el dia van ser tots missatges crítics contra el govern. Podria ser interessant 

aplicat un estudi similar a Robles et al (2022) amb la nostra xarxa i comprovar la 

influència o no de comptes falsos en la polarització de la resta d'usuaris. 

Però el que creguem que seria més interessant és agafar aquest treball com a un 

històric sobre el 8M a Twitter. La xarxa no és un entorn separat del món físic, sinó que 

és una extensió de la societat. Tenir un històric de quina ha sigut la polarització, la 

conversació i l'existència o no del discurs de l'odi durant aquest dia ens proporciona un 

indicador de com està evolucionant la societat respecte a aquest moviment. Partint de 

la base de tot el que hem dut a terme es podria fer una anàlisi anual i aconseguir 

aquest històric. Açò ens donaria la possibilitat d'enllaçar els resultats obtinguts amb 

l'actualitat del moment i comprovar si hi ha discursos que afecten més o menys a la 

conversació entre els usuaris. 
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6. Glossari 

Bigrama: Conjunt de dues paraules que solen anar juntes i tenen un significat propi. 

Un exemple de bigrama pot ser New York. Un bigrama és un cas particular de n-grama 

on n = 2. 

Clustering jeràrquic: Mètode utilitzat en mineria de dades per agrupar conjunts de 

dades. Aquest algoritme agrupa les dades basant-se en alguna distància indicada per 

agrupar els elements més similars entre si. El resultat d'aquest algoritme és un 

dendrograma. 

Coherència (detecció de temes): Mesura utilitzada en la detecció de temes que ens 

indica el grau de similitud de totes les paraules que pertanyen a un tema. 

Dendograma: Tipus de representació gràfica en forma d'arbre que va dividint les 

dades en ramificacions fins a arribar a un nivell de detall desitjat. 

Discurs de l’odi: Foment, promoció o instigació [...] de l'odi, la humiliació o el 

menyspreu d'una persona o grup de persones, així com l'assetjament, descrèdit, 

difusió d'estereotips negatius, estigmatització o amenaça respecte a aquesta persona 

o grup de persones i la justificació d'aquestes manifestacions per raons de raça, color, 

ascendència, origen nacional o ètnic, edat, discapacitat, llengua, religió o creences, 

sexe, gènere, identitat de gènere, orientació sexual i altres característiques o condició 

personals. 

Homofília (xarxes): L'homofília ens indica que els usuaris tendeixen a preferir i donar 

més rellevància a aquella informació que s'adhereix a la seua visió del món, ignorant 

informació que ho contradiga i formant grups polaritzats entorn de narratives 

compartides. 

Lematització: Procés que consisteix a obtenir la forma normativa de la paraula. És a 

dir, aconseguir el singular de la paraula o, si és un verb, l'infinitiu. 

Processament del llenguatge natural (PLN): Camp de les ciències de la computació, 

de la intel·ligència artificial i de la lingüística que estudia les interaccions entre les 

computadores i el llenguatge humà. 

Latent dirichlet allocation (LDA): Mètode no supervisat de detecció de temes. 

Aconsegueix una distribució de temes del document a base de l'assignació iterativa de 

la temàtica a les paraules del text a tractar. El nombre de temes que tractarà de 

detectar ha d'establir-se abans de començar el procés. 

Stopword: Paraula que no ens aporta cap significat, per exemple, preposicions o 

articles. 
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8. Annexos 

8.1 Annex A 

Repositori: https://gitlab.com/aapucbe/tfm-8m 

En aquest repositori trobarem la següent distribució d’arxius. 

Jupyter notebooks/: 

- Anàlisi comunitats.ipynb: En aquest notebook trobarem tots els càlculs 

relacionats amb l'estudi de l'estructura de les comunitats i els seus nodes.  

- Anàlisi xarxa.ipynb: En aquest altre tenim l'estudi de l'estructura de la xarxa 

general i les seues característiques. 

- Captura de Tweets.ipynb: Ací hem fet la captura dels tweets mitjançant 

streaming. 

- Creació del graf.ipynb: Amb els tweets obtinguts en l'anterior arxiu hem creat el 

graf utilitzant els processos que podem trobar en aquest notebook. 

- Discurs odi.ipynb: En aquest altre notebook hem capturat les interaccions amb 

els distints usuaris elegit i obtingut la freqüència d'aparició de termes 

relacionats amb el discurs de l'odi. 

- Temàtica principal.ipynb: Finalment, tenim aquest arxiu on hem obtingut els 

tweets publicats a cada comunitat i l'anàlisi de la conversació que s'ha produït. 
 

Gephi/: 

- 8m_k1_spain_coms.gephi: En aquest projecte de Gephi podem veure el graf 

corresponent als nodes i arestes relacionats amb Espanya i algunes de les 

representacions visuals que hem fet servir a la memòria. 
 

tweets/: 

- tweets_comunitats/: Conjunt de tweets produit en cada comunitat. 

- tweets_reaccions/: Conjunt de tweets que reaccionen als usuaris elegits per 

analitzar. 

- tweets_streaming/: En aquest directori trobarem un csv amb tot el conjunt de 

tweets capturant durant l’streaming sense cap tractament realitzat. 

comunitats_importants_espanya.md: Top 10 nodes amb major grau d'entrada de 

cadascuna de les comunitats que representats el 90% de nodes i arestes relacionats 

elegits com a vinculats amb Espanya. 

discurs_odi.md: Freqüència d'aparició de cadascun dels termes d'odi per a cada usuari 

elegit. Si no apareix un terme en un usuari concret significarà que la freqüència 

d'aparició del terme és 0. 

distribucio_tweets_reaccio.md: Distribució del tipus de tweets que han reaccionat a 

l'usuari en l'anàlisi del discurs de l'odi. Distingim tweets propis publicats per l'usuari, 

citacions, respostes, mencions directes i mencions indirectes a l'usuari. 

https://gitlab.com/aapucbe/tfm-8m
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selecció_comunitats_espanya.md: Vista del top 5 nodes de les primeres comunitats de 

tota la xarxa abans de seleccionar les relacionades amb Espanya. Podem veure 

perquè hem descartat o elegit algunes com a relacionades amb Espanya. 

termes_odi.txt: Llista dels termes d'odi. Està formada pels termes de Torres (2017) 

més alguns que hem afegit, tal com està indicat a la memòria. 

TFM_Aaron_Puche_Benedito.pdf: Memòria del treball. 
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8.2 Annex B 

Comunitat 9 (Influencers) 
 

 

Figura 22 – Núvol de paraules de la comunitat 9 

Font – Elaboració pròpia 

 

En aquesta comunitat podem veure que també té un caràcter reivindicatiu amb 

l'aparició de paraules com lucha, calle o abolicionista. A més, ens crida l'atenció el 

hashtag irenemonterodimision. Pareix que els missatges que més repercussió han 

tingut a la comunitat són aquells relacionats amb un feminisme crític amb la posició 

oficial. 

Comprovem com s’han repartit els termes entre les distintes temàtiques obtingudes. 

- Temàtica 1: irenemonterodimision, abolicionista, lucha, alquilar, vientres, aquí, 

in_spain, we_call, barcelona i feministes. 
 

- Temàtica 2: abolicionista, cada, calles, ser, combativo, cases, aules, lucha, 

elfeminismoesabolicionista i va. 
 

- Temàtica 3: sido, lucha, morado, obreres, abolicionismo, memòria, fàbrica, 

pudieron, homenajeamos i escapar. 
 

Pareix que en aquesta comunitat ha estat molt present la discussió sobre el caràcter 

abolicionista del feminisme i els ventres d'alquiler. A més, cal destacar la crítica cap a 

la ministra d'igualtat amb la presència del hashtag irenemonterodimision com a terme 

important en dues de les temàtiques. 
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Comunitat 10 (Influencers) 

Continuem amb la comunitat 10, relacionada amb comptes reivindicatius com 

@ElSaltoMadrid o @IrantzuVarela.  

 

 

Figura 23 – Núvol de paraules de la comunitat 10 

Font – Elaboració pròpia 

 

Es nota aquest caràcter reivindicatiu amb les paraules com lucha o derecho. Destaca 

també la paraula feminista, cosa que no havia ocorregut fins aquesta comunitat. 

També podem ficar una mica d'èmfasis en la paraula trabajadora, és possible que 

aquesta comunitat tinga una visió amb més perspectiva de classe pel que fa al 

moviment feminista. 

Obtenim el model LDA calculat amb 4 temàtiques: 

- Temàtica 1: i, per, dones, avui, feminista, és, d, amb, l, manifestació 
 

- Temàtica 2: derechos, lucha, genero, trabajadora, justícia, periodo, 

discriminación, embarazada, señores i febrero. 
 

- Temàtica 3: final, diainternacionaldelamujer, Madrid, manifestación, 8marzo, 

marcha, feliz, colón, ve i feminista. 
 

- Temàtica 4: Madrid, yovoy8m_aquiestamoslasfeministas, manifestación, vez, 

feministes, calles, desbordado, ma, junta i imparable. 
 

Pel que fa a aquestes temàtiques podem diferenciar bastant clarament la manifestació 

produïda a Madrid en el tema 3 i 4, cadascun amb un hashtag distint. Per altra banda, 

tenim un tema de caràcter més reivindicatiu com el tema 2 i els mateixos termes en 

català que havíem vist a la comunitat 3. Pareix que també estaran presents aquests 

tweets en la comunitat. 
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Comunitat 11 (Mitjans de comunicació) 
 

 

Figura 24 – Núvol de paraules de la comunitat 11 

Font – Elaboració pròpia 

 

Aquesta comunitat conté els comptes d'alguns mitjans de comunicació com 

@europapress, @el_pais o @eldiarioes. Té presència el hashtag més genèric com 

diadelamujer i algunes paraules que ens criden l'atenció com hombre, funcionaria o 

tampm. És curiós l'aparició tan destacable de la paraula hombre, cosa que no havia 

ocorregut amb les comunitats anteriors. 

Hem buscat tweets amb la paraula funcionària i tampm i hem vist que s'està fent 

referència al moviment tu abandono me puede matar (tampm) que tracta sobre les 

agressions que sofreixen les funcionàries en els centres penitenciaris. 

Veiem si ha tingut influencia en el model calculat amb k = 8: 

- Temàtica 1: hombre, diadelamujer, manifestación, conmemora, morado, 

sociedad, centro, tampm, pie i funcionarias. 
 

- Temàtica 2: decenas, manifestaciones, madrid, orgullo, mile, persona, servicio, 

agenciera, corresponsal i corresponsalías. 
 

- Temàtica 3: violencia, género, feministas, historia, trabajo, víctimas, 

diainternacionaldelamujer, hombre, especial i mismo. 
 

- Temàtica 4: va, podemos, violadores, asesinos, 8marzo, trabajo, penas, vida, 

prisión_permanente, endurecer i 

nohablesenminombre8m_irenemonterodimision. 
 

Veiem que les reivindicacions del moviment tampm es veu reflectit en el tema 1. 

També veiem que el tema de la violència és recurrent a tots i en la temàtica 4 es fica 

l'èmfasi en les penes que haurien de tenir els culpables i és crític amb la ministra 

d'igualtat. 

 

 


