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Títol del projecte:

Cambio Político en España: Populismo, Feminismo y Nuevos Ejes
de Conflicto

Contacte:

Eva Anduiza (eva.anduiza@uab.cat)

Web:

http://grdec.uab.cat/index.php/political-change-spain-populismfeminism-new-dimensions-conflict/

Àrea:

Democracia, Elecciones y Ciudadanía

What
Aquest projecte pretén desentranyar -des d'una perspectiva individual i longitudinal- la
dinàmica subjacent a la transformació i el canvi de les actituds polítiques i el
comportament dels ciutadans espanyols entre 2010 i 2020.
Com a punt de partida, el projecte analitza els efectes dels canvis en les circumstàncies
econòmiques personals en les actituds dels individus cap al sistema polític, les seves
preferències polítiques i el seu compromís polític.
Ens centrem en particular en dues dimensions d'actitud i la seva relació dinàmica amb
els resultats del comportament. D'una banda, analitzem la mobilització dels votants amb
creences populistes i la dinàmica entre les actituds populistes i el suport als partits
populistes. D'altra banda, vam explorar les actituds cap al feminisme, el sexisme modern
i la correcció política, com una dimensió actitud descurada però central en l'anàlisi dels
canvis contemporanis d'actituds i comportaments.

Who
Eva Anduiza, Daniel Balinhas, Berta Barbet, Agustí Bosch, Sofia Breitenstein, Carolina
Galais, Enrique Hernández, Dani Marinova, Sabina Monza, Juan Pérez-Rajo, Guillem
Rico, Angel Luis Torres

Why
En l'àmbit polític, la crisi econòmica i les seves derivades polítiques han anat
acompanyada de l'aparició i l'èxit electoral de nous partits. En el projecte s'examinen
aquests canvis des d'una perspectiva a nivell individual i es presta especial atenció a les
dimensions de la competència política que són pertinents per a les eleccions dels
votants. S'analitzen els factors que expliquen el suport a aquests nous partits, la forma
en què els ciutadans posicionen aquests partits en les dimensions noves i establertes de
la competència partidària, i l'impacte del seu sorgiment en les actituds dels ciutadans
cap al sistema polític.
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How
Per abordar aquestes qüestions, aquest projecte extreu i contribueix a ampliar una
enquesta de panell en línia que el grup de recerca va llançar inicialment el 2010 i que
actualment està en la seva onzena onada. Les dades de panell ens permeten estudiar la
dinàmica causal subjacent als canvis d'actitud i comportament, i aprofundint en l'anàlisi
del canvi intra-individual. Per comprendre millor els mecanismes causals d'aquestes
relacions, les dades de l'enquesta de panell es complementaran amb experiments
d'enquesta.

When
De gener 2017 a desembre 2020

