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Resum: La present investigació té com a objectiu conèixer les motivacions i els 

valors de les persones que consumeixen productes alimentaris ecològics, i 

mantenen aquest consum al llarg del temps. L’estudi s’ha realitzat a partir d’un 

disseny descriptiu transversal, amb metodologia mixta que ha utilitzat com a 

instrument principal el qüestionari “ad hoc”, titulat Enquesta de les motivacions i 

valors de les persones que consumeixen aliments ecològics i mantenen aquest 

consum al llarg del temps. Com a instrument secundari s’ha utilitzat l’entrevista 

semiestructurada. La mostra consta de 168 enquestats i tres 3 entrevistats. Els 

participants, de professions i edats diverses, són persones que han consumit algun 

producte ecològic alguna vegada. En general els resultats mostren que un major 

volum en el consum ecològic està associat a motivacions per raons de salut, i el 

manteniment d’aquest consum està associat a l’entorn familiar i social. L’aplicació 

d’aquest estudi pot servir per a desenvolupar programes per promoure el consum 

responsable i ecològic. 

Paraules clau: motivacions, valors, consum ecològic, manteniment de conducta.  

 

Abstract: This research aims to find out the motivations and values of people who 

consume organic food products, and maintain this consumption over time. The study has 

been carried out from a descriptive transversal design, with mixed methodology that has 

used as main instrument the "ad hoc" Questionnaire Survey of the motivations and values 

of people who consume organic food and maintain this consumption over time. The semi-

structured interview has been used as a secondary instrument.  The sample consists of 

168 respondents and three interviewees. The participants, of different professions and 

ages, are people who have consumed an organic product at some time. In general, the 

results show that a higher volume of organic consumption is associated with health 

motivations, and the maintenance of this consumption is associated with the family and 

the social environment. The research application serves to develop programs to promote 

responsible and ecological consumption. 

  

Keywords: motivations, values, ecological consumption, behavioral maintenance 
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1. Introducció 

El present estudi és el treball final del grau de Psicologia de la Universitat de Vic. 

És un plaer arribar a aquest punt per dos motius; el primer, pel gratificant esforç 

d’aprenentatges durant gairebé quatre anys relacionats amb el que vull que sigui 

la meva professió en el futur, i el segon, perquè és el principi d’un nou camí que 

emprenc amb molta il·lusió.  

L’interès personal per l’objecte d’estudi te el seu origen en la meva dedicació 

durant 7 anys a la cuina. Un cop t’endinses en el procés creatiu culinari en el 

context d’una societat de consum, t’adones de la immensitat de productes, 

marques i mètodes que entren en joc en el procés d’elaboració d’una recepta. Els 

ingredients que formen part d’una recepta, i el seu procés d’elaboració aniran 

acotant i concretant el cercle de persones interessades en consumir aquella 

elaboració concreta, és a dir, el públic potencial consumidor. El fet de compartir 

converses amb clients, amistats i experts de la professió, i l’entorn concret en el 

qual he tingut l’oportunitat de treballar i aprendre, m’ha fet adonar que molts 

d’ells comparteixen trets en comú, quelcom que a la majoria els identifica.  

Aquestes persones i les bones intencions que sembla que hi ha darrera d’aquest 

tipus de consum han sigut la meva inspiració, i també el que m’ha generat un seguit 

de preguntes que són la llavor d’aquest treball.  

És un treball de final de grau que pretén ser una reflexió sobre el consum i el 

manteniment de conductes des d’una perspectiva psicològica. Concretament, 

sobre el consum ecològic i al manteniment d’aquest tipus de consum al llarg del 

temps. 

Al llarg del treball anomenaré el consum ecològic fent referència únicament al 

consum ecològic de productes alimentaris, ja que el consum ecològic pot fer 

referència a la roba, vehicles, energia, etc. El motiu és que amb els productes 

alimentaris, de moment, és l’únic que existeix una regulació efectiva amb el 

certificat ecològic.  

El consum ecològic ha sigut abordat per molts investigadors des de diferents 

disciplines i amb diferents preguntes d’investigació. Específicament, hi ha 
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evidències que recolzen els avantatges del consum ecològic en termes de 

sostenibilitat econòmica i social (Mariani, 2019). La hipòtesis d’aquest treball és 

si un determinat tipus de consum correspon a determinades creences, valors i 

motivacions, entre d’altres factors que no s’exploraran en aquest estudi. Amb 

aquest treball es procura cercar si hi ha una relació entre determinats valors i 

motivacions i un consum ecològic perdurable al llarg del temps, i per tant no es 

tracta d’una moda, pel fet que les creences i valors són elements que tendeixen a 

la estabilitat, i són menys canviants que una tendència o corrent efímera. 

La transcendència benèvola del consum ecològic incideix en diferents camps com 

són el de la salut, medi ambient, sostenibilitat, comerç just, etc. Una altra qüestió 

que sorgeix de l’anàlisi de les motivacions dels consumidors ecològics és si 

existeixen alguns motius que els porten a mantenir aquests hàbits de consum a 

llarg termini.  

L’objectiu és, potencialment, donar suport al desenvolupament de polítiques que 

fomentin comportaments de consum sostenibles més consistents i perdurables. 

La primera part d’aquest treball és la fonamentació teòrica, constituïda pels 

objectius principals i secundaris plantejats, amb les conseqüents possibles 

hipòtesis. El següent apartat és l’esquematització dels continguts dels mètodes, i 

consta de la descripció acurada del mètode emprat, així com la pertinent 

justificació de l’elecció del mètode, la descripció dels participants de l’estudi, els 

materials que hem utilitzat per a la investigació, i el procediment realitzat pas a 

pas. Tot seguit, exposem els aspectes essencials dels resultats amb el resum de 

l’evidència empírica obtinguda, que ens ha servit per abordar un dels darrers 

punts del treball, la discussió, en la que destaquem les parts més rellevants del 

treball i contrastem els resultats i hipòtesis que plantegem inicialment amb els 

obtinguts. Un dels últims apartats consisteix en nomenar les referències 

bibliogràfiques per justificar les fonts de les idees i estudis en les que es recolza el 

treball, així com també els annexes pertinents.  
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2. Fonamentació teòrica 

2.1. Societat de consum 

Alguns dels avanços tecnològics de la societat contemporània i capitalista actual 

han portat un conjunt de millores en la qualitat de vida dels humans, però a la 

vegada provoquen el desgast del medi ambient i dels recursos naturals. (Farràs, 

2017). Atès que vivim en una societat de consum i degut a la seva producció 

massiva, els consumidors tenen al seu abast un ampli ventall de béns i serveis, amb 

una notable llibertat d’elecció en funció de qualitat, preus, utilitat etc. (Fabiola, 

2019). La creixent consciència social ha propiciat l’adopció de diferents mesures 

a favor de la sostenibilitat com son el reciclatge, l’estalvi d’energia, reduir les 

emissions, invertir en fons “´ètics”, etc. El màrqueting ha aprofitat la divulgació de 

la problemàtica a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials per elaborar 

la marca ecològica, “una tendència que no sempre segueix la disciplina científica, 

sinó que pot estar distorsionada i sovint hom no sap diferenciar l’ecologia com a 

ciència, de l’ecologisme de tendència sociopolítica”. (Farràs, 2017).  

Els especialistes en màrqueting coneixen bé que una bona estratègia de venda és 

fer que el comprador associï el producte amb quelcom agradable.  La societat 

percep la natura com quelcom plaent i en general els individus volen cuidar el seu 

entorn. Els venedors de productes ecològics busquen aquest vincle de benestar i 

sensacions agradables amb imatges de la natura. Les característiques etiquetes 

“verdes” amb dibuixos de rius, muntanyes i boscos pretén connectar amb el 

comprador a nivell emocional. (Farràs, 2017).  

Les persones que creuen en els beneficis per a la seva salut, qualitat i protecció del 

medi ambient i alhora creuen que poden millorar el seu estil de vida són els 

potencials consumidors de productes ecològics. (Paul, Rana, 2012). El perfil de 

consumidor ecològic són dones d’entre 35 a 49 anys, que anteposen com a 

prioritari la qualitat dels productes abans que el preu. (Centre d’estudis d’opinió 

de la Generalitat de Catalunya, 2015). 
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2.1.1. Teories convencionals de preferències de consum 

La comprensió de les actituds dels consumidors i el comportament general del 

consum al llarg de la literatura s’ha explicat a través de diversos models; 

inicialment, la teoria del model d’elecció racional, explica que el principi bàsic és 

que davant el procés continu d’eleccions deliberades que hem d’anar prenent, 

escollim les opcions que més beneficis i menys costos propis en aporten (Jackson, 

2005).  

Un altre mètode d’explicació és el de la valoració contingent. El terme valoració 

contingent és refereix a aquella que depèn de quelcom del producte “are contigent 

upon”. Consisteix en considerar la valoració dels individus entorn un elevat i 

complex nombre d’ítems referents a un producte i alhora considerar fins quant 

estarien disposat a pagar pel mateix producte (Moser, Raffaeli, i Thilmany 2011). 

El comportament general del consum alhora és pot explicar des la teoria 

econòmica comuna de les preferències del consumidor (figura 1). Consta de 

quatre elements dels quals depèn el consum; ingressos disponibles, preu de 

producte, gustos i preferències del consumidor, i utilitat. Ara bé, la teoria de 

l’atribut de Kelvin Lancaster 1966, afegeix que les preferències del consumidor 

en el procés de consum no es formen sobre la base dels propis productes, sinó 

sobre els atributs que posseeixen i els valors d’aquests atributs pels consumidors 

individuals. (Jackson, 2005) p.31  

 

Figura 1: Quadre explicatiu de la teoria econòmica comuna de les preferències del consumidor. 

(Jackson, 2005). 
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La percepció de qualitat dels consumidors esta influenciada pels atributs 

intrínsecs propis dels productes, com també pels atributs extrínsecs, com poden 

ser els de la publicitat. Per part del consumidor, la consideració favorable respecte 

un producte a fi que el consumeixi depèn de la credibilitat i l’experiència que li 

puguin proporcionar. Són aspectes que el consumidor anirà comprovant i validant 

en diferents etapes. La primera aprovació que el consumidor ha d’efectuar a un 

producte perquè sigui susceptible d’ésser consumit és el relatiu a la informació i 

credibilitat del producte, com és el preu, dimensió, color, mida. El fet que disposi 

d’una certificació oficial d’origen governamental augmenta considerablement la 

seva credibilitat. La gran majoria dels enquestats per l’estudi ‘‘Baròmetre 2015 de 

Percepció i Consum dels Aliments Ecològics’’ que coneixen els productes ecològics 

confia en que un producte etiquetat amb la certificació ecològica com a tal 

efectivament ho és. La segona aprovació és la relacionada amb l’experiència que 

únicament es pot determinar posterior al consum relacionada amb la qualitat, 

gust, conveniència i utilitat. Com a conclusió, el mètode de la valoració contingent 

ens proporciona una avaluació total del producte. En canvi, la teoria de l’atribut es 

centra exclusivament en el conjunt d’atributs del producte. (Moser, Raffaeli, i 

Thilmany 2011). 

 

2.2. Consum ecològic  

Per descriure i entendre el consum ecològic hem de partir de la base del significat 

del l’agricultura ecològica, que és d’on sorgeixen els aliments i productes 

ecològics:  

“Organic Agriculture is a production system that sustains the health of soils, 

ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and 

cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse 

effects. Organic Agriculture combines tradition, innovation and scienceto benefit 

the shared environment and promote fair relationships and a good quality of 

life for all involved." (Ifoam, 2005). 
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2.2.1. Producció ecològica  

El producte ecològic segons el diccionari de ciències ambientals de l’IEC és “el 

producte que té un cicle de vida amb menys impacte ambiental”. En canvi, 

l’ecologia s’entén com “la part de la biologia que estudia la interacció dels éssers 

vius els uns amb els altres i també en el medi en què viuen, mitjançant la descripció 

dels conjunts dels organismes i les característiques del medi, i l’anàlisi de les 

interaccions entre ells, i l’ecologisme és el moviment sociopolític que és preocupa 

per la protecció del medi ambient. (Nuche, 2019). 

La llei vigent 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 

sobre producció ecològica i etiquetat dels productes, i amb la qual es deroga el 

reglament (CE) nº 834/2007 del Consell, considera que ‘‘la producció ecològica és 

un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les 

millors practiques d’acció ambiental i climàtica, relatives a la biodiversitat, la 

conservació dels recursos naturals i l’aplicació de normes exigents de benestar 

animal i sobre la producció que responen a la demanda d’un numero creixent de 

consumidors de productes obtinguts amb substàncies i processos naturals. Per 

tant, la producció ecològica exerceix per una banda un paper social, on 

proporciona un mercat específic que respon a una demanda de productes 

ecològics per part dels consumidors i per altra banda, proporciona al públic béns 

que contribueixen a la protecció del medi ambient, benestar animal i 

desenvolupament rural”. (Reg. EU 2018/848) (Unió Europea, 2018). 

 

2.3. Context social del consum ecològic  

A nivell mundial el sector del comerç ecològic va créixer un 20’7% entre 2018 i 

2019, amb un mercat que mou capital amb valor de més de 92.000 milions de 

dòlars. La Unió Europea és el segon productor a nivell mundial, gràcies en bona 

part a un canvi d’hàbits en el consum de la població i als ajuts econòmics de fons 

europeus, (Fernández, 2019) com per exemple, el Fons FEADER (Fons Europeu 

Agrari de Desenvolupament Rural) o la Política Agrària Comuna (PAC) (Cuaderno 

Agrario, 2019). 
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Espanya és el cinquè país del món en número d’indústries ecològiques, el quart en 

superfície ecològica i el primer a nivell europeu, amb més de dos milions 

d’hectàrees, i representant el 17% de la producció ecològica de la UE. En consum 

ecològic, Espanya ocupa el desè lloc a nivell mundial i el setè a nivell europeu. 

Aquest augment en la producció ha anat molt lligat a un augment (de fins el 49%) 

en les exportacions. A Espanya, entre els anys 2007 i 2017 el consum de productes 

amb algun tipus de certificació ecològica va créixer un 85%; actualment els 

espanyols gasten 42,2 euros a l’any per càpita en productes ecològics (Fernández, 

2019)  

El creixement al context general d’Espanya, a Catalunya es reflecteix amb xifres 

similars. Així, del 1995 al 2018, la superfície destinada a producció ecològica 

certificada a Catalunya s’ha multiplicat per 42 (de 5.000 a 210.000 hectàrees), 

arribant al 20% de la Superfície agrícola utilitzada (SAU) (Generalitat de 

Catalunya, 2016). El nombre d’operadors de productes ecològics, en el mateix 

període, va augmentar de 236 a 3.859. El sector ja factura a Catalunya més de 580 

milions d’euros (Bio Eco Actual, 2019). 

Lleida és la província amb més superfície dedicada a la producció ecològica, amb 

més de 108.000 hectàrees, que suposen la meitat del total de superfície dedicada 

a producció ecològica de tota Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2018). 

Finalment, val a dir que segons el Baròmetre 2015 de Percepció i Consum dels 

Aliments Ecològics, el 83,7% dels catalans coneixen efectivament els aliments 

ecològics. D’aquests, un 43.7% els coneixen i no els consumeixen, a causa 

principalment del preu. Dels consumidors habituals, la majoria consumeixen 

mensualment i des de fa més de tres anys, amb una opinió generalitzada de que el 

producte és fresc i en bon estat. (Centre d’estudis d’opinió de la Generalitat de 

Catalunya, 2015).  
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2.4. Comportament del consum ecològic  

La diversitat de teories del comportament del consumidor divergeixen en el focus 

d’atenció; algunes se centren en factors del comportament com son valors, 

intencions i actituds, i altres es fixen en els factors externs com són els incentius, 

normes i limitacions institucionals. Així doncs, algunes teories serveixen per 

explicar els elements cognitius de les decisions de consum individuals, però 

descuiden la importància de les variables contextuals o a la inversa. (Jackson, 

2005). Per aquest motiu, per comprendre en global el sentit del comportament de 

consum ecològic dels individus, es requereix aplicar una visió multidimensional, 

que comprengui els elements interns i externs implicats en el procés de motivació 

de consum. És a dir, considerar a la vegada les motivacions, actituds, valors, i els 

factors contextuals, les influències socials, capacitats personals i hàbits culturals. 

Com afirma Barbeta: “El consum ecològic comporta tot un entramat de lligams 

individuals i col·lectius, sistemes d’intercanvi, valors, pràctiques i normes socials, 

i també institucions socials diverses, que impliquen bona part de la realitat 

quotidiana dels seus consumidors” (Barbeta, 2013). 

La principal motivació per la qual les persones consumeixen productes ecològics 

és la salut, seguit de la qualitat i, ja amb menys importància, motivacions 

relacionades amb cuidar el medi ambient i la confiança envers la certificació. 

Respecte els no consumidors ecològics, el principal motiu és perquè consideren 

que són productes cars. Ambdós grups augmentarien o iniciaren aquest consum 

si fossin productes més barats. (Centre d’estudis d’opinió de la Generalitat de 

Catalunya, 2015).   

Segons el baròmetre de percepció i consum ecològic del 2015, gairebé la meitat de 

consumidors habituals d’aliments ecològics afirma que practica aquest consum 

des de fa menys de tres anys, i un 49% afirma que fa més de tres anys que en 

consumeix. Les persones de 16 a 34 anys són els que més han iniciat el consum 

ecològic el darrer any. En canvi, la majoria de persones majors de 65 assegura 

haver començat el consum ecològic fa més de tres anys. 
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Figura 2: Relació entre l’antiguitat del consum d’aliments ecològics i el gènere, grups d’edats i 

situació laboral, període 2008 – 2015. Font: Baròmetre de percepció i consum ecològic del 2015, 

Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya. 

La creixent preocupació per la seguretat alimentària respecte la producció 

alimentària industrial, conjuntament amb una major consciència i sensibilització 

pel medi ambient, poden afavorir el creixement del consum ecològic. 

“Es constata que els consumidors ecològics mantenen una relació amb 

l’alimentació marcada per dosis importants d’ansietat i preocupació, que poden 

entendre’s com una conseqüència lògica dels processos característics del 

desenvolupament productiu i tecnològic”. (Barbeta, 2014-2015). 

 

2.5. Procés motivacional del consum ecològic  

Els estudis d’Ernest Dichter es van centrar en la investigació motivacional aplicada 

a la publicitat. Amb la ferma creença que les persones eren guiades per desitjos i 

necessitats inconscients, qüestions iniciades per Freud. Dichter assegura que les 

decisions del mercat són conduïdes per emocions, capricis i pors del inconscient, 

i que guarden ben poca relació amb el valor dels productes en si. (McPhail, 2012). 

En el cas de la producció ecològica, cal comprendre que la marca ecològica té una 

imatge, una personalitat, una “ànima”, que els consumidors l’adquireixen no 

només pel propòsit alimentari, sinó pels valors que els representen. (McPhail, 

2012).  

Per comprendre el procés motivacional del consum de les persones (en el qual es 

basa el màrqueting ecològic) diferenciarem tal i com fa Ortí en l’estudi La 

estrategia de la oferta en la sociedad neocapitalista de consumo, la relació de 

necessitat i satisfacció, o necessitat i desig de la motivació. El desig pot sorgir d’una 
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necessitat bàsica o absoluta, com és la necessitat d’adquirir aliments per 

alimentar-se, per donar peu a la satisfacció que conclou la necessitat. Ara bé, l’autor 

distingeix un altre tipus de necessitat que anomena relativa, i que comprèn tots 

aquells béns prescindibles encara que puguin igualment suplir una necessitat 

absoluta. Permetent així al consumidor el poder d’elecció entre la diversitat de 

productes existents. En aquest punt entra en consideració la imatge del producte 

que és el valor simbòlic, i el valor afegit atorgat al producte i que influeix en la presa 

de decisió per la diferenciació organolèptica del aliment (Ortí, 1991). En el cas de 

productes ecològics, aquest valor afegit és que son productes més saludables que 

la resta, pel fet que estan produïts sense pesticides ni productes químics.  

 

2.6. Valors i creences  

Els valors són expressions de la societat que es materialitzen mitjançant el procés 

socialitzador i educatiu del context. Son formacions complexes que desenvolupen 

i determinen, entre d’altres i  a nivell social, els propòsits i orientacions de les 

polítiques educatives. Constitueixen reguladors importats de la vida de les 

persones; els valors mostren la importància que designen les persones a certs 

camps o conceptes (Dicado, Campi, i Morales 2019 p. 251). Així doncs, la idea 

d’obrar en funció d’uns principis, és donar vida als valors. (Vinyals, 2016). 

Alhora, les persones desenvolupem valors individuals que ens proporcionen una 

certa identitat front la societat. Els valors de la personalitat es manifesten com una 

formació psicològica on està present l’aspecte cognitiu i afectiu, i així els valors 

son continguts constituïts per un sentit subjectiu, que comprenen components 

emocionals que orienten la conducta individual (Dicado, Campi, i Morales 2019 p. 

251).  

 

El significat del consum ecològic va lligat a certes actituds que possibiliten 

l’expressió dels valors simbòlics, ètics i estètics amb els quals s’identifiquen. El 

consum ecològic es concep sovint com l’opció més legítima ofertada des del 

mercat, que permet projectar una visió d’equilibri entre consumidor i entorn. És 

un consum que en gran mesura està en desacord amb el consumisme, i està basat 
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en la reflexivitat gràcies a la informació, la conscienciació i la implicació que 

comporta el consum convencional. (Barbeta, 2014-2015).  

Els estudis mostren que els estils de vida austers, conservadors i religiosos es 

relacionen amb conductes proambientals com per exemple el reciclatge (Fraj, 

Martínez, 2004). Alhora, valors com l’altruisme o la solidaritat afavoreixen el 

consum sostenible. (Vinyals, 2016). 

La teoria de la dissonància cognitiva de la psicologia social mostra evidències 

respecte les discrepàncies entre valors i conductes declarades, respecte el 

comportament real de les persones. Quan el comportament està en desacord amb 

un valor central de la persona, es produeix “malestar psicològic”. Mitjançant 

estratègies d’acció com la negació a la pròpia responsabilitat, la negació a la pròpia 

llibertat, entre d’altres, les persones busquen reduir la dissonància perquè sigui 

menys necessari el canvi d’actitud. Aquesta teoria explica l’actitud dels 

consumidors no conscienciats. (Vinyals, 2016). 

Per resumir, les tendències d’aquest nou consum responen a la tendència social 

individualista actual, però a la vegada, aquestes no estan en contradicció amb 

valors com la reflexivitat, l’equilibri, la simplificació i el coneixement. El consum 

ecològic respon també a la creixent valoració de la qualitat dels aliments i la 

preocupació per a la seguretat industrio alimentària (Rochefort, 1995; Alonso, 

2005, p. 83-90; Inglehart, 1991, dins Barbeta, 2014-2015).  

Finalment cal afegir que l’estudi de Vinyals (2016) sobre el consumidor conscient, 

va mostrar que les emocions positives ajuden a mantenir el consum sostenible al 

llarg del temps. 

 

2.7. Teories del canvi d’hàbits i el manteniment de la conducta al 
llarg del temps 

Tot i la gran quantitat d’informació i evidència relacionada amb els beneficis 

d’adoptar estils de vida més saludables, existeix un gran nombre de persones que 

no decideixen adoptar nous estils de vida, o si ho fan, els resulta difícil mantenir-

los al llarg del temps. Són diversos els autors que donen explicació al canvi d’hàbits 



 17 

i manteniment de conducta. El model transteòric (Prochaska, DiClemente, 1983) 

és un model que explica el canvi comportamental mitjançant una segmentació per 

etapes. És un procés cíclic i no lineal, pel fet que les persones podem no assolir 

l’adherència al canvi en els primers intents, però existeix certa energia que ens 

impulsa a reiterar l’intent (Cabrera, 2000). 

La teoria de l’autoeficàcia de Bandura destaca el factor personal i cognitiu de 

l’autoeficàcia, fent referència a les creences personals i la capacitat per respondre 

a les demandes contextuals. Aquestes expectatives influeixen en: 

1. Les activitats que les persones escullen desenvolupar 

2. L’esforç que realitzarà per mantenir l’activitat.  

3. El grau de persistència mostrat per no fallar.  

Bandura fa un apropament social i cognitiu per comprendre les causes de la 

modificació del comportament. És una interacció coneguda com determinisme 

recíproc i afirma que els comportaments estan determinats per la influència 

interrelacionada dels estats psicològics i comportamentals cognitius i ambientals 

de l’individu. L’autoeficàcia prové del sentiment propi i proporciona un 

mecanisme comú mitjançant el qual les persones mostren el control sobre les 

pròpies motivacions i comportaments. Aquest fet fa que, a mesura que una 

persona sent que compta amb les seves pròpies capacitats físiques, mentals i 

personals, estigui més oberta i predisposada al canvi, i al revés, si sent que no 

compte amb tals capacitats, és probable que es tanqui a la possibilitat del canvi 

(González, 2020). 

Estudis psicològics posteriors entorn la motivació i procés de canvi d’hàbits, com 

per exemple l’Escala multidimensional de la motivació de Li, centren l’atenció 

en la motivació intrínseca com a element clau del procés de canvi, que prové de 

factors interns i és aliena al que succeeixi al context. Consideren també dos 

elements addicionals: la amotivació (absència de la motivació) i la motivació 

extrínseca (la que prové per recompenses externes, com són premis o 

reconeixement, i per tant romandrà sempre i quan les contingències siguin 

presents). L’ideal pels autors postulants de la teoria és assolir una motivació 
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intrínseca pel fet que assegura la permanència de la conducta al llarg del temps 

(Li, 1999). 

 

2.8. Alineament del marc teòric amb els objectius i hipòtesi del 
present treball 

Atès que a la societat actual el consum ecològic va en augment tal i com s’ha 

explicat al apartat 2.3 de context social del consum ecològic, es vol analitzar fins 

quin punt les teories exposades  -per ser les més adients per explicar el consum 

ecològic-, expliquen el comportament de la societat envers aquest tipus de 

consum. En el marc d’aquest treball i per limitacions temporals i logístiques, no es 

realitzarà un estudi d’aquest tipus de consum a gran escala, però sí que s’ha 

realitzat un estudi amb una mostra de 168 persones, que poden ser una bona 

fotografia per tal de realitzar l’anàlisi comparatiu de la seva realitat i motivacions 

amb el marc teòric exposat.  

 

3. Objectius del treball 

En aquesta recerca uns dels elements més importants són els objectius, pel fet que 

són les directrius i elements estructurals que aniran guiant el sentit de la 

investigació. A continuació, exposem els objectius generals (OG) i els objectius 

específics (OE), i seguidament, les corresponents hipòtesis generals (HG) i 

hipòtesis especifiques (HE), basades en els objectius generals i específics. Per 

veure la matriu d’anàlisi del objectius aneu a l’annex 6. 

Objectius generals (OG) 

 OG 1: Identificar els valors i motivacions de les persones que consumeixen 

ecològic.  

- OE 1.1: Conèixer si el consum de productes ecològics és per raons de 

salut, per a la conservació del medi ambient, per afavorir el comerç just, 

per evitar el consum de químics o per la qualitat dels aliments. 
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- OE 1.2: Qui o què els va fer canviar d’un estil de consum corrent a un 

ecològic, o quants d’ells sempre han menjat ecològic. 

- OE 1.3: Dels valors identificats, quins prevalen i són mes importants en 

relació al consum ecològic.  

- OE 1.4: Identificar si hi ha alguna diferència entre gèneres en quant a les 

motivacions del consum ecològic. Si n´hi ha, quines diferències són. 

 

 OG 2: Identificar els elements de motivació que incideixen en el 

manteniment del consum ecològic al llarg del temps. 

 

 OG 3: Identificar la relació entre conductes saludables i el consum ecològic.  

- OE 3.1: Estudiar la relació entre la reducció del consum de carn i un 

major consum ecològic. 

- OE 3.2: Estudiar la relació entre un estil de vida actiu, tenir cura d’un 

mateix i un major consum ecològic. 

- OE 3.3: Estudiar la relació entre la pràctica de la meditació i/o ioga 

regular i un major consum ecològic. 

Hipòtesis generals i específiques (HG i HE) 

 HG 1: Les motivacions principals dels consumidors ecològics són la salut i 

el medi ambient, i els seus valors principals són individuals i ecològics. 

- HE 1.1: Les motivacions del consum ecològic estan més vinculades a 

aspectes de salut. 

- HE 1.2: Les motivacions del consum ecològic estan més vinculades a 

aspectes de preservació del medi ambient.  

- HE 1.3: Les motivacions del consum ecològic estan més vinculades a 

afavorir el comerç just. 

- HE 1.4: Les motivacions del consum ecològic són per evitar el consum 

de químics. 

- HE 1.5: Les motivacions del consum ecològic estan més vinculades a 

una percepció de major qualitat.  

- HE 1.6: Persones de l’entorn proper com la família i les amistats són els 

elements més influents pel manteniment del consum ecològic. 
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- HE 1.7: Les persones que consumeixen productes ecològic donen més 

importància a valors intel·lectuals (major coneixement). 

- HE 1.8: Les persones que consumeixen productes ecològics donen més 

importància a valors morals com la generositat. 

- HE 1.9: Les persones que consumeixen productes ecològics donen més 

importància a valors ecològics. 

- HE 1.10: El gènere de les persones està relacionat amb el consum 

ecològic. 

- HE 1.11: Pel que fa al gener femení, la motivació principal de les 

consumidores ecològiques és la salut.  

 

 HG 2: Els elements que incideixen en el manteniment del consum ecològic 

al llarg del temps són raons de salut i la percepció de risc en l’aplicació 

cientificotecnològica de la producció alimentaria.  

- HE 2.1: La motivació pel manteniment del consum ecològic al llarg del 

temps és la salut.HE 2.2: La motivació pel manteniment del consum 

ecològic al llarg del temps és per la percepció de risc o perillositat en 

l’aplicació cientificotecnològica de la producció alimentària. HG 3: Hi ha 

un vincle entre consum ecològic i conductes saludables. HE 3.1: Menys 

consum de carn correspon a un major consum ecològic.HE 3.2: 

Pràctiques d’estil de vida actiu i auto-cura (com per exemple cuidar 

l’alimentació, el descans o fer exercici físic) estan relacionades amb un 

major consum ecològic. 

 

 HG 3: Hi ha un vincle entre consum ecològic i conductes saludables 

- HE. 3.1: Menys consum de carn correspon a un major consum ecològic 

- HE. 3.2: Pràctiques d’estil de vida actiu i auto-cura (com per exemple 

cuidar l’alimentació, el descans o fer exercici físic) estan relacionades 

amb un major consum ecològic. 

- HE. 3.3: La pràctica de la meditació i/o ioga regular correspon a un 

major consum ecològic. 
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Figura 3: Esquema resum de la relació entre objectius generals i específics i hipòtesis generals i 

especifiques. Font: Elaboració pròpia. 
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4. Mètode 

En el camp de la psicologia i la sociologia és comú cercar un gran volum d’estudis 

en metodologia qualitativa, quantitativa i mixta. D’acord als objectius de l’estudi 

s’ha considerat oportú l’ús de la metodologia mixta per raons que exposo tot 

seguit. Un estudi similar és el de Ferràs 2017, Anàlisi de la percepció que tenen els 

estudiants de secundària sobre els productes ecològics i com influeix l’ensenyament 

en la seva percepció, el qual és de caire quantitatiu com el present, però a la vegada 

inclou una part qualitativa d’entrevistes. La consideració d’ambdues naturaleses 

esdevé el mètode mixt, el grau de legitimat del qual queda demostrat en estudis 

recents, com l’obra “Mixed methods” (Tashakkori i Teddlie 2003). 

La metodologia mixta és un procés que recol·lecta, analitza i vincula dades 

qualitatives i quantitatives en el mateix estudi, a fi de respondre les preguntes 

d’investigació (Creswell i Clark 2006, dins Claudio 2013). En aquesta recerca, com 

ja s’ha esmentat anteriorment, s’identifiquen les motivacions i els valors de les 

persones que consumeixen productes ecològics, i a la vegada es procura explicar 

perquè aquestes persones mantenen aquest consum al llarg del temps.  

L’interès per la combinació d’ús de la metodologia qualitativa i quantitativa és 

atribuïda a diverses raons. En primer lloc, per l’augment del rigor metodològic de 

l’enfoc qualitatiu (Claudio, 2013). En segon lloc, per assolir una perspectiva més 

àmplia del fenòmen, més integral, completa i holística (Newman 2002, dins 

Hernández, Fernández i Baptista 2010). El darrer avantatge és que s’obtindran 

dades més riques i variades mitjançant la multiplicitat d’observacions, ja que 

s’observen diferents tipus de fonts, de dades i d’anàlisis (Todd, Nerlich i 

McKeownn 2004 dins Hernández, Fernández i Baptista 2010). En aquest estudi 

s’analitza i combina informació obtinguda de la literatura, amb les dades extretes 

dels dos instruments de mesura, com són el qüestionari i les entrevistes. Aquest 

fet permet l’increment de la fiabilitat de la recerca. 
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4.1. Disseny de la investigació 

La metodologia de recerca d’aquest estudi és un disseny d’investigació no 

experimental per enquesta, amb un objectiu descriptiu de tipus transversal i amb 

un mostreig no probabilístic per criteri (León i Montero, 2015). 

És un estudi centrat en la descripció i l’anàlisi de determinats fenòmens esmentats 

anteriorment, com son les motivacions i valors de persones que consumeixen 

productes ecològics. Els estudis descriptius procuren especificar les propietats 

importants de les persones vers un aspecte concret. (Dankhe, 1986, citat per 

Ramírez 2003).  

En aquest estudi les variables dependents són el volum (el què representa el 

consum ecològic respecte el total del consum dels individus) i l’antiguitat del 

consum ecològic. Les variables independents són les motivacions i els valors. Hi 

ha diferents variables independents que s’han inclòs:  la motivació, la salut, el medi 

ambient, afavoriment del comerç just, l’absència de productes químics i la qualitat. 

I valors agrupats segons àmbit; individuals, morals, socials, ecològics, corporals, 

afectius, intel·lectuals, instrumentals, estètics i religiosos. 

Figura 4: Esquema-resum variables. Font elaboració pròpia.  
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Aquest estudi descriptiu selecciona un seguit de qüestions (o ítems) d’acord als 

objectius i hipòtesis, i mesura cadascuna d’elles de forma independent. Analitza 

també si dues variables – implicades en les hipòtesis- són independents o no. 

Posteriorment, s’analitzen els resultats d’aquestes qüestions o ítems per 

desestimar o no les hipòtesis plantejades.  

És un estudi de tipus transversal ja que descriu allò que motiva i valoren les 

persones que practiquen el consum ecològic a dia d’avui, “és la fotografia d’una 

població determinada en un moment determinat”(Choen i Manion, 1990, citat per 

Ferràs, 2017 p.83). 

El mostreig no probabilístic per criteri es justifica perquè s’han escollit els 

participants que considerem més representatius per a la recerca (Institut 

d’Estudis Andorrans, 2020). El criteri emprat per a la selecció de la mostra és 

haver practicat alguna vegada el consum ecològic certificat. No obstant, i tal i com 

s’explica a l’apartat “Limitacions”, la mostra no és tant variada com es desitjaria. 

4.2. Participants 

La població enquestada que conforma la mostra és un total 168 persones d’arreu 

de Catalunya que han consumit algun producte alimentari certificat ecològic 

alguna vegada. Respecte l’edat dels participants s’ha procurat arribar al marge 

d’edat més ampli possible de persones, però la majoria dels enquestats (51,7%) 

son persones d’entre 21 i 32 anys.  

 

Figura 5: Gràfic circular de la proporció dels grups d’edats dels participants respecte el total de 

la mostra. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 
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El gènere de les persones que conformen la mostra és principalment femení 

(76,2%), fet que evidencia que la mostra no sigui tan variada com fora desitjable. 

La raó s’explica a l’apartat “Limitacions”. El percentatge de persones de gènere 

masculí de la mostra és del 23,8%. Pel que fa al nivell educatiu dels enquestats, un 

55,4% de la mostra són persones amb estudis superiors, un 32,7% són persones 

amb estudis obligatoris, un 9,5% són persones amb màster universitari i un 2,4% 

té el doctorat.  

 

Figura 6: Gràfic circular de la proporció de cada nivell educatiu dels participants de la mostra, 

respecte el total. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia.  

En quant a les professions i ocupacions de les persones que conformen la mostra, 

val a dir que aquestes es dediquen a diversos àmbits professionals i ocupacions, si 

bé el col·lectiu més nombrós d’enquestats són estudiants, concretament un 17,26 

%.   

Respecte el volum del consum ecològic de la mostra, un 30,4 % afirma que el seu 

volum total de consum d’entre un 0 – 15% prové de la producció ecològica. Un 

29,2% de persones indiquen que el seu volum total de consum és d’entre un 15 – 

25% de producció ecològica, un 29,8% afirma que el seu volum de consum 

ecològic es d’entre un 25 – 50% i finalment només un 12,5% del seu consum més 

del 50% es ecològic.  
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Figura 7: Gràfic de barres que representa el tant per cent del consum ecològic respecte el consum 

total. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

Respecte l’antiguitat del consum dels enquestats, un 35,7% són persones que fa 

més de tres anys que consumeixen productes ecològics, un 30,4% expressa que fa 

entre un i tres anys que consumeix productes ecològics, un 14,9 % fa menys d’un 

any que consumeixen ecològic, i finalment un 19,6% no han sabut especificar 

l’antiguitat del seu consum ecològic.  

 

Figura 8: Gràfic de barres que mostra l’antiguitat del consum ecològic dels participants. Font: 

Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 
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4.3. Instruments 

Per tal de dur a terme aquesta recerca s’han utilitzat dues tècniques a partir de les 

quals s’ha recollit la informació: l’enquesta com a instrument principal i les 

entrevistes semiestructurades com a instrument complementari.  

4.3.1. Enquesta  

L’objectiu de l’enquesta és obtenir informació pertinent i significativa per a la 

investigació (Ferràs, 2017). Amb uns objectius principals i secundaris clars, l’ús de 

l’enquesta apunta a obtenir dades que permeten decidir l’existència i naturalesa 

de les correlacions (Grasso, 2006, p. 17). 

Per dur a terme l’enquesta, la fase inicial va consistir en delimitar el problema. En 

aquest estudi el problema és no conèixer les motivacions de les persones que 

practiquen un consum ecològic. I pel que fa a les persones que consumeixen 

productes ecològics, a què és deu el canvi en la conducta de consum. Al mateix 

temps, investigar quins elements fan que aquest tipus de consum és mantingui al 

llarg del temps.  És un problema complex que no succeeix per una única causa o 

qüestió. Degut a la naturalesa multifactorial de la qüestió, i per motius de 

dimensions, temps i recursos de l’estudi, ens veiem obligats a centrar-nos només 

en alguns aspectes concrets, desestimant molt altres elements implicats, 

susceptibles de ser incorporats en futures línies d’investigació. En aquesta recerca, 

atendrem les motivacions i els valors de persones que practiquen el consum 

alimentari de productes ecològics certificats.  

Les següents fases de l‘enquesta com la definició de la població objectiu - els 

individus que practiquen aquest tipus de consum-, el disseny de la mostra, la 

redacció de l’enquesta, la prova pilot, la passació de l’enquesta i l’anàlisi i 

interpretació dels resultats s’exposen a l’apartat 4.4 “Procediment” del present 

treball. 

El motiu pel qual s’ha decidit emprar l’instrument del qüestionari és que permet 

aconseguir un alt índex de participació (Farràs, 2017), i permet obtenir dades més 

sistemàtiques que altres procediments d’observació, a més de possibilitar el 

registre detallat de les dades (Grasso, 2006, p.13). L’inconvenient és que cal tenir 
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accés a Internet, i que per fer-ne difusió, és necessari el contacte amb persones 

que consumeixen productes ecològics o si més no, xarxes de difusió o contactes 

que puguin fer-ne. A més, a causa de la situació de pandèmia i el conseqüent Estat 

d’Alarma que va tenir lloc a partir de finals del mes de març del 2020, s’han produït 

alguns inconvenients i contratemps en la realització del qüestionari. Això s’explica 

amb més detall a l’apartat “Limitacions”. 

L’estructura de l’enquesta (veure annex 1) es composa de tres blocs de temàtiques 

diferenciades. L’inici del qüestionari consta d’una breu explicació dels objectius i 

finalitat del treball, les pautes per dur-lo a terme, i també el consentiment 

informat per a la participació.  

El primer bloc del qüestionari està format per sis preguntes que corresponen a les 

dades sociodemogràfiques de la persona, referents a: gènere, edat, nivell d’estudis 

i professió. En aquest apartat també s’inclouen dues les dues preguntes que 

conformen les variables dependents, sobre volum i antiguitat del consum, amb 

una escala de mesura per intervals.  

El segon bloc està format per vint preguntes. Les dinou primeres tenen una escala 

de mesura de Likert i la darrera pregunta és oberta. Cal destacar que la gran 

majoria de preguntes s’han extret d’estudis afins com és el Baròmetre 2015 de 

Percepció i Consum dels Aliments Ecològics, del Centre d’estudis d’opinió de la 

Generalitat de Catalunya (2015) o l’estudi Processos motivacionals de consum de 

marques: de les imatges simbòliques a l’ambivalència dels vincles. Un estudi 

exploratori del consum Ecològic i de Harley – Davidson de Barbeta, (2013). Una 

puntualització important és que alguns dels ítems per acabar d’adscriure’s als 

objectius del treball han estat de redacció pròpia. Així, el disseny ha estat realitzat 

ad hoc.   

D´aquesta manera, el segon bloc de l’enquesta està dissenyat per analitzar les 

motivacions, la influència social i la participació del consum ecològic, així com la 

consciència individual, la percepció i els hàbits de consum. Tot seguit es descriu 

cadascuna de les 6 dimensions exposades. 

- Les motivacions del consum ecològic. Fa referència als motius pels quals 

les persones consumeixen productes ecològics. En aquest apartat s’han 
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considerat: salut, medi ambient, comerç just, absència de productes 

químics i qualitat dels productes. Correspon als ítems 1, 2, 3, 4 i 5, de 

l’enquesta. 

- La influència social del consum ecològic. Fa referència a la forma en què 

els individus canvien el seu comportament per satisfer les demandes d’un 

entorn social. És una dimensió que comprèn el consum ecològic de les 

persones més properes i de la publicitat a la qual està exposada.  

- La participació del consum ecològic. Comprèn el grau d’intervenció en 

l’activitat del consum ecològic. Es concreta en ítems com la intenció 

d’aquest consum en un futur i la facilitat o dificultats a participar del 

consum ecològic. 

- La consciència individual. És un apartat que explora el grau de 

coneixement que les persones tenen de la pròpia pràctica de l’acte del 

consum ecològic. Analitza el grau de satisfacció o insatisfacció que 

produeix el consum ecològic, com també la preocupació mediambiental. 

- La percepció. Fa referència a la impressió conscient de la realitat del 

consum ecològic. És una dimensió vinculada amb l’anterior. Inclou la 

impressió que produeix en les persones consumir ecològic, la presència o 

absència de percepció de perill, etc. 

- Els hàbits de consum. En ciències de la salut fa referència a totes aquelles 

conductes que es repeteixen regularment. És una dimensió que comprèn 

hàbits concrets, com són el consum de carn, la pràctica de meditació i/o 

ioga, o l’ús de aplicacions mòbils relacionades amb l’alimentació saludable 

o l’esport. 

El tercer i darrer bloc està basat en una redacció de l’estudi Test Axiológico. Un 

instrumento para detectar los valores, de Alvarez (2007). El bloc està format per 

quaranta ítems amb una escala de mesura de Likert. Es demana el grau 

d’importància que les persones donen a valors individuals, morals, socials, 

ecològics, corporals, afectius, intel·lectuals, instrumentals, estètics i religiosos. 

Seguidament es descriuen aquestes 10 categories en les quals s’organitzen els 

ítems referents als valors: 
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- Valors individuals, són aquells valors que es refereixen a la capacitat de 

prendre consciència del propi jo. Són valors individuals: Decidir, 

consciència, singularitat i independència. 

- Valors morals, són aquells valors que s’ocupen del procés d’adquisició 

d’una sèrie d’habilitats per jutjar i actuar en relació al bé comú. Alguns dels 

valors morals són: lleialtat, dignitat, fer el bé i generositat. 

- Valors socials, són aquells que afecten a les relacions interpersonals i 

institucionals. Alguns dels valors socials són: diàleg, comunitat, immigrants 

i convivència. 

- Valors ecològics, són tots aquells que estan relacionats amb la natura, els 

éssers vius i el medi ambient. Es consideren com a valors ecològics: gasoil 

sense plom, parcs naturals, reforestació i aire pur. 

- Valors corporals, són els que tenen alguna relació amb el cos. Són valors 

corporals: alimentar-se, migdiada, vitalitat i salut. 

- Valors afectius, son aquells que estan vinculats amb la disposició anímica, 

es a dir, relacionats amb sentiments, emocions i/o passions. Alguns del 

valors afectius són: casar-se, formar una família, enamorar-se i diversió. 

- Valors intel·lectuals, els definim com el conjunt de valors que fan 

referència a la facultat racional humana d’entendre, raonar o comprendre. 

Alguns d’aquests són: investigar, memòria, aprendre i reflexionar.  

- Valors instrumentals, son tots aquells valors relacionats als beneficis que 

ens aporten. Alguns d’aquests són: internet, salari, electricitat i habitatge. 

- Valors estètics, son aquells valors que comprenen la bellesa en la natura, 

en les persones o en l’art. Estan estretament vinculats amb els valors 

afectius. Alguns dels valors estètics són: Poesia, bellesa, moda i elegància. 

- Valors religiosos, son aquells que fan referència al conjunt de creences 

personals relatives a la divinitat, vinculades amb la intimitat personal, el 

sentit últim de la vida i/o accions relacionades amb la religió. Alguns dels 

valors religiosos són: oració, deu, església i espiritualitat.  

A continuació es mostra un segment del disseny del qüestionari vist en línia (per 

veure’l sencer aneu al annex 2). El temps aproximat per contestar és de 6 minuts. 

L’idioma del qüestionari és el català.  
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Figura 9: Disseny de l’enquesta en línia. Font: Elaboració pròpia amb l’eina Google forms. 

4.3.2. Entrevista 

És un instrument per recollir fets i aspectes subjectius de les persones, les seves 

actituds, creences, opinions, valors, sentiments i idees (Farràs, 2017, p.103). 

L’instrument qualitatiu de l’entrevista en aquest estudi ha sigut emprat amb la 

finalitat d’ampliar i complementar la informació obtinguda per l’enquesta (Elvira 

i Navia,  2018). En total, s’han realitzat tres entrevistes.  

En aquest estudi s’ha fet ús de l’entrevista semiestructurada, en la qual es disposa 

d’un guió que recull els tres temes que és volen tractar (motivacions, valors, 

relacions entre conductes saludables i consum ecològic i manteniment del consum 

al llarg del temps). S’ha formulat cinc preguntes iguals als tres participants per 

poder-se comparar entre elles, però a la vegada, aquesta fórmula ha permès certa 

flexibilitat pròpia de l’entrevista semiestructurada, per tal de donar cabuda a 

altres aspectes esporàdics que han sorgit i ser rellevants per l’enriquiment dels 

aspectes tractats (Elvira i Navia, 2018).  
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Pel que fa a la mostra dels participants per a l’entrevista, s’ha considerat l’opinió 

de dues persones que consumeixen productes ecològics i d’un tercer individu que 

no consumeix ecològic, amb la finalitat de poder comparar les respostes entre les 

entrevistes i alguns dels ítems del qüestionari.  

Els participants són tres; dues dones consumidores de productes ecològics, la 

primera persona, que anomenarem P1, és una dona de 54 anys i és empresària 

lingüista. La segona persona (P2) és una noia de 30 anys i és química, i el darrer 

participant (P3) és un noi de 30 anys, geògraf i que no consumeix productes 

ecològics.  

Taula 1: Preguntes de l’entrevista i els corresponents àmbits d’anàlisi 

 Pregunta Àmbit d’anàlisi   

1 Qui o què et va fer caviar d’un estil de 

consum corrent a un ecològic?  

Motivació i valors individuals  

2 Creus que el consum ecològic certificat es 

pot relacionar amb algunes pràctiques per 

millorar la salut i/o el benestar d’un mateix? 

Si creus que si, amb quines i per què? 

Relació entre conductes 

saludables i consum ecològic  

3 Quins són els aspectes que et motiven a 

consumir productes ecològics? I de què depèn 

que això és mantingui al llarg del temps? 

Manteniment del consum ecològic 

al llarg del temps i motivacions del 

manteniment d’aquest consum.  

4 Perquè creus que hi ha persones que no els 

interessa consumir productes ecològics 

certificats?  

Motivacions de les persones que 

no consumeixen ecològic  

5 Què en penses sobre el fet que puguem 

consumir fruites tropicals durant gairebé tot 

l’any en la nostra latitud?  

Valors 

 

El motiu pel qual s’ha decidit realitzar aquestes preguntes ha sigut per donar més 

validesa als ítems més importants de l’enquesta, i aprofundir en aspectes més 

concrets. Alhora, les preguntes de l’entrevista han servit per conèixer l’opinió de 

persones que no consumeixen productes ecològics.  
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Atès que l’entrevista semi-estructurada és un instrument que es caracteritza per 

la flexibilitat, el procés de codificació s’ha portat a terme posteriorment a la 

informació obtinguda (Elvira 2018). A la taula 1 es relaciona les preguntes de 

l’entrevista amb l’àmbit que analitza cadascuna d’elles. A la matriu de l’entrevista 

(veure annex 4), es relaciona cada pregunta de l’entrevista amb els ítems 

corresponents del qüestionari i amb els objectius generals o específics amb els 

quals s’alineen o que hi donen resposta. 

4.4. Procediment 

4.4.1. Procediment enquesta 

La modalitat triada per a l’elaboració i realització del qüestionari és l’enquesta en 

línia, amb l’eina Google Forms.  Un cop definida la població objectiu, es va passar a 

dissenyar la mostra, per després planificar com accedir a totes aquelles persones 

que del cert sabem que practiquen el consum ecològic. Seguidament, es va 

redactar el qüestionari  d’acord amb els objectius establerts.  

Abans de fer difusió de l’enquesta, es va realitzar una prova pilot a quatre 

persones, amb un marge d’edat diferenciat; una estudiant de psicologia de 23 

anys, un comercial de 38 anys, una monitora de lleure de 54 anys, i un jubilat de 

71 anys. L’objectiu de la prova pilot era comprovar que la mostra representativa 

entenia correctament l’enquesta, si funcionava correctament el programa i si era 

l’instrument adequat. En aquesta prova pilot, ens vam adonar que l’accés per part 

de persones grans era el més complicat. D’entrada, era un sector de la població 

que també es volia contemplar: la intenció era, des del restaurant Àgape, facilitar 

els qüestionaris impresos i/o llegir-los i donar suport en la realització a aquelles 

persones més grans, que no fan ús habitual d’Internet. A causa de les mesures de 

restricció i prevenció del covid-19 i al ser població de risc, no es va poder dur a 

terme el procediment descrit (assistència en la realització de l’enquesta, in situ, al 

restaurant Àgape de Vic). A causa d’aquesta eventualitat, l’opinió de les persones 

del rang d’edat d’entre 65 i 90 anys ha sigut només del 4%. La prova pilot va 

permetre també reformular alguna pregunta per millorar la seva comprensió. 

El període de recollida de dades va ser del 16 de març fins el 12 d’abril.  
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4.4.2. Procediment entrevista  

Cadascuna de les entrevistes es va iniciar amb correu inicial exposant els motius 

de recerca i sol·licitant el permís de col·laboració. Si la resposta era favorable, 

s’enviava un segon correu amb el consentiment informat de participació adjunt, 

demanant que ens el retornessin omplert, agraint la predisposició i acordant dia i 

hora per a portar a terme l’entrevista.  

Per dur a terme l’entrevista s’ha fet servir l’aplicació informàtica de 

videoconferències ‘Zoom’. Les entrevistes es van portar a terme els dies 8, 9 i 10 

d’abril, i van tenir una durada d’uns 15 minuts aproximadament cadascuna. Es van 

considerar els aspectes que suggereix Elvira (2018), de crear un ambient acollidor, 

mirar l’entrevistat als ulls i donar breus explicacions per posar en context els 

elements a tractar, abans de realitzar les preguntes. 

L’inici de les entrevistes procedia amb la salutació, seguida d’una breu explicació 

i recordatori dels objectius i finalitats de la recerca, com també del drets que 

gaudia com a participant, d’acord amb el Codi Deontològic de Col·legi Oficial de 

Psicòlegs de Catalunya, com són: la preservació de l’anonimat en l’ús de les dades, 

l’ús de les dades únicament per finalitats acadèmiques i d’investigació per a  

aquesta recerca i la llibertat de deixar de formar part de la mostra en qualsevol 

moment que ho volgués. Tot seguit, s’exposaven els temes concrets que es 

treballarien en l’entrevista. 

Atès que l’entrevista semi-estructurada és un instrument que és caracteritza per 

la flexibilitat, el procés de codificació s’ha portat a terme posteriorment a la 

informació obtinguda (Elvira 2018). En aquest ordre han sorgit les diferents 

categories analitzades (veure annex 4).  

En quant al procediment d’anàlisi de les preguntes de l’entrevista, s’ha considerat 

adient desenvolupar una triangulació, l’acció de reunió i encreuament dialèctic de 

tota la informació recopilada. Una vegada seleccionada la informació en funció de 

la seva pertinença i rellevància per a l’estudi, procedim a triangular les tres 

entrevistes entre sí, per seguidament triangular les dades obtingudes de 

l’entrevista amb les de l’enquesta, i finalment triangular aquestes últimes dades 

obtingudes amb el marc teòric.  
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5. Resultats 

En el següent apartat s’exposen els resultats obtinguts de l’enquesta i les 

entrevistes. S’ha considerat adient presentar els resultats en el següent ordre;  

1. Resultats de l’anàlisi unidimensional de cadascun dels ítems del 

qüestionari (és a dir la mitjana, la desviació tipus i els dos percentatges més 

alts) en una taula resum (taula 2: resum dels anàlisi unidimensional). Per a 

consultar en detall el gràfic de resultats de cada ítem i l’anàlisi 

unidimensional per separat, aneu a l’annex 1.7. 

2. A continuació, s’exposa l’anàlisi dels resultats de les hipòtesis específiques. 

En la taula 3, es presenten les diferents relacions que s’han considerat per 

desestimar o no les hipòtesis plantejades. Com s’ha comentat anteriorment, 

l’escala de mesura del qüestionari és Likert, i per tal d’analitzar les 

relacions entre ítems, s’ha utilitzat l’estadístic de prova del Txi-quadrat. 

Aquest permet obtenir els estadístics de prova per a cadascuna de les 

relacions. Per veure totes les relacions, consulteu l’annex 1.7. 

3. En tercer lloc, s’exposa l’anàlisi dels resultats de les hipòtesis generals. 

Mitjançant l’anàlisi dels resultats de les hipòtesis específiques es 

desestimaran o no les hipòtesis generals. 

4. En quart i darrer punt s’exposen les dades qualitatives obtingudes, per 

posteriorment realitzar l’anàlisi qualitatiu.  

 

 

5.1. Anàlisi dels resultats: variables unidimensionals 

En aquest apartat es comenten aquells aspectes més rellevants de cadascuna de 

les variables unidimensionals: opcions més escollides, opcions majoritàries, etc. 

Al final de l’apartat, s’adjunta una taula resum de les mitjanes aritmètiques, la 

desviació estàndard, i també les dues opcions més escollides (els dos valors en 

tant per cent més alts) de cadascuna de les variables de l’enquesta, per tal de 

mostrar les opcions més escollides / opinions majoritàries. 
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De les motivacions dels enquestats i en primer lloc, una dada a destacar és que un 

80% està totalment o bastant d’acord en que la raó principal del seu consum 

ecològic és per raons de salut. En segon lloc, un 76% de la mostra també està 

d’acord en que els motius pels quals consumeixen productes ecològics és per a la 

preservació del medi ambient. Aquest segon punt està relacionat amb la pregunta 

del qüestionari que fa referència al grau de preocupació per la situació 

mediambiental en el seu conjunt; altre vegada un 76% manifesta que estan 

preocupats. En tercer lloc, un 78% de la mostra manifesta que una altra raó del 

seu consum de productes ecològics s’atribueix a l’absència de productes químics 

en general. En quart lloc, un 74% de la mostra manifesta que els motius pels quals 

consumeix productes ecològics és per la major qualitat d’aquests i per la percepció 

de risc en l’aplicació cientificotecnològica en la producció industrial alimentaria.  

Pel que fa a la participació i intencions de consum ecològic dels enquestats, un 

74% manifesta que no compra més productes ecològics per raons de preu i al 

mateix temps, un 89% de la mostra manifesta intenció de comprar més productes 

ecològics a  llarg termini. 

Un 60% dels enquestats fan ús d’aplicacions mòbils relacionades amb 

l’alimentació, l’esport i la salut. A continuació es mostra un gràfic que reflexa les 

temàtiques de les apps mòbils més utilitzades, i alguns exemples de les mateixes: 

 

 

 

 



 37 

Figura 10: Gràfic circular que mostra les temàtiques de les apps mòbils més utilitzades pels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

Les aplicacions mòbils relacionades amb l’esport més utilitzades per la mostra són 

Strava (una xarxa social de l’esport, enfocada sobretot a ciclistes i corredors, on 

registren i comparteixen rutes en GPS) i Garmin connect (una eina associada a 

dispositius electrònics esportius de marca “Garmin”, que permet emmagatzemar, 

analitzar i compartir activitats físiques). Les aplicacions mòbils relacionades amb 

l’alimentació més freqüents són Yuka (que permet analitzar les etiquetes 

nutricionals dels aliments catalogant-les com a saludables o no) i MyRealFood 

(aplicació que a més d’analitzar les taules nutricionals dels aliments, ofereix 

receptes i seguiments nutricionals als usuaris). Les aplicacions relacionades amb 

la salut més comunes són Samsung Health (que permet fer un seguiment del que 

menges, de la qualitat del descans i l’esport realitzat), i l’aplicació Calm (enfocada 

exclusivament a la meditació guiada). 

En quant als ítems que qüestionaven als enquestats pels valors, cal destacar que 

en determinats valors, que s’exposen a continuació, s’han expressat opinions molt 

majoritàries. Així, en els ítems que qüestionaven sobre els valors morals, s’observa 

que un 97% considera que és molt o bastant important fer el bé, un 93% dels 

participants estan d’acord en què es important la generositat, i un 92% pensa que 

la dignitat és important. Són destacables també les opinions majoritàries en el cas 

dels ítems relacionats amb els valors corporals; un 98% considera que la salut és 

molt o bastant important, i un 93% pensa que la vitalitat és important. Els valors 

ecològics també destaquen per haver-se observat opinions majoritàries: un 95% 

dels enquestats expressen que per a ells són molt i bastant importants els parcs 

naturals, i un 91% pensa que la reforestació és important. Pel que fa als valors 

intel·lectuals, també amb opinions majoritàries, un 92% dels enquestats considera 

que la memòria és un valor molt o bastant important i un 83% recolza que 

investigar és important. Finalment, en quant als valors socials, s’ha de destacar 

que un 95% considera la convivència com a un valor important, i un 90% opina 

que el diàleg és important.  
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Taula 2: Taula resum de l’anàlisi unidimensional  

 

 

 

 

 

 

Pregunta N

Mitjana 

aritmètica 

Desviació 

estàndar 1a major % 2a major %

Gènere

Dades 

sociodemogràfiques 168 1,24 0,42 Femení 76,2% Masculí 23,8%

Volum a) 167 2,25 1,02 Més de tres anys 36% Entre un i tres anys 30%

Antiguitat b) 168 2,83 1,1

0-15% prové de la producció 

ecològica 30,4%

25-50% prové de la producció 

ecològica 29,2%

Els motius principals pels quals consumeixo productes 

ecològics es perquè són més saludables 1 165 4,03 1,22 Totalment d'acord 45% Bastant d'acord 35%

Els motius principals pels quals consumeixo productes 

ecològics es perquè la seva producció es més 

respectuosa amb el medi ambient 2 165 4,01 1,26 Totalment d'acord 48% Bastant d'acord 28%

Els motius principals pels quals consumeixo productes 

ecològics es perquè la seva producció és més 

responsable amb el comerç just 3 164 3,67 1,2 Bastant d'acord 41% Totalment d'acord 27%

Els motius principals pels quals consumeixo productes 

ecològics és per l’absència de fertilitzants i pesticides i 

productes químic en general 4 163 3,98 1,3 Totalment d'acord 50% Bastant d'acord 28%

Els motius principals pels quals consumeixo productes 

ecològics és perquè considero que la qualitat des 

aliments ecològics és millor a la resta 5 165 3,9 1,24 Totalment d'acord 41% Bastant d'acord 33%

La gent que m’envolta consumeix productes ecològics 6 162 2,81 1,07 Ni d'acord ni en desacord 31% Bastant en desacord 31%

Considero que recentment a través de les xarxes socials i 

la publicitat s’ha promocionat més el consum ecològic 7 164 3,46 1,13 Bastant d'acord 38% Ni d'acord ni en desacord 24%

Compraria més productes ecològics si no fossin tan cars 8 166 3,98 1,42 Totalment d'acord 57% Bastant d'acord 17%

No compro més productes ecològics perquè son més 

difícils de trobar 9 164 2,82 1,29 Bastant en desacord 29% Bastant d'acord 25%

La meva intenció a llarg termini es consumir més 

productes ecològics 10 167 3,89 1,28 Totalment d'acord 57% Bastant d'acord 32%

Considero que el consum ecològic està reservat per a 

una determinada classe social pel fet que existeixen 

barreres econòmiques i socials 11 164 3,18 1,36 Bastant d'acord 30% Ni d'acord ni en desacord 21%

Quan consumeixo productes ecològics em sento bé 12 166 3,7 1,19 Totalment d'acord 31% Bastant d'acord 30%

Estic molt preocupada per la situació mediambiental en 

el seu conjunt 13 164 3,85 1,31 Totalment d'acord 40% Bastant d'acord 36%

Considero que els preus del productes ecològics són 

justos 14 165 3,08 1,13 Ni d'acord ni en desacord 35% Bastant d'acord 31%

Considero que l’aplicació cientificotecnològica en la 

producció alimentaria (producció industrial massiva, 

modificació genètica,...) pot suposar algun risc o 

perillositat per la salut o el medi ambient 15 162 3,81 1,34 Totalment d'acord 42% Bastant d'acord 32%

Les característiques etiquetes “verdes” dels productes 

ecològics amb dibuixos de muntanyes rius i boscos 

produeixen benestar i sensacions agradables 16 159 3,36 1,21 Ni d'acord ni en desacord 33% Bastant d'acord 28%

He reduït el meu consum de carn 17 163 3,42 1,44 Totalment d'acord 32% Bastant d'acord 27%

Practico algun tipus de meditació mindfulness i/o ioga 18 166 2,52 1,4 Totalment en desacord 33% Bastant en desacord 24%

Tens alguna app mòvil relacionada amb l’alimentació, 

esport o salut en general? 19 164 1,6 0,49 Si 60% No 40%

TAULA RESUM DE L'ANÀLISI UNIDIMENSIONAL
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5.2. Anàlisi dels resultats: hipòtesis específiques  

L’objectiu d’aquest punt es conèixer si existeix alguna relació entre les diferents 

variables que fan referència, o estan implicades, amb les hipòtesis generals. Els 

objectius del present treball estan directament relacionats amb les hipòtesis 

generals, i aquestes es subdivideixen en hipòtesis específiques, de tal manera que 

per assolir els objectius primer cal confirmar o desestimar les hipòtesis 

específiques, i això permetrà validar o desestimar les hipòtesis generals. Un cop 
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fet això, es podrà analitzar l’assoliment dels objectius tot contrastant aquests amb 

l’anàlisi de les hipòtesis específiques. Les hipòtesis específiques aquí plantejades 

es basen en l’anàlisi d’existència relacional (si hi ha relació o no) entre dues 

variables (o ítems dels qüestionaris realitzats). La existència o inexistència de 

relacions entre algunes variables determinarà la confirmació o el rebuig de les 

hipòtesis específiques, i en segona instància, de les hipòtesis generals. Per a 

l’anàlisi de les hipòtesis específiques, els objectius específics, i en darrera 

instància, els objectius generals, també es tindran en consideració els percentatges 

de tria de les diferents opcions (opcions més triades), per als ítems rellevants del 

qüestionari, en relació amb les hipòtesis o objectius. Això aportarà informació 

addicional a l’hora d’analitzar les qüestions plantejades als objectius i hipòtesis. 

Així doncs, per analitzar l’existència de relacions entre variables qualitatives s’ha 

realitzat la prova estadística del Txi-quadrat en què, quan p-valor és menor a 0,05, 

les puntuacions es consideren significatives, i podem afirmar que es rebutja la 

hipòtesis nul·la i que és compleix la hipòtesi alternativa (les dues variables estan 

relacionades). En canvi si la p-valor és major a 0,05 no es rebutja la hipòtesis nul·la 

(les dues variables no estan relacionades; són independents).  

A continuació es presenta una taula resum dels resultats obtinguts per la prova 

estadística Txi-quadrat de dues variables categòriques. Consta d’una primera 

columna amb el número d’ítem al qual correspon la hipòtesis especifica, i la segona 

columna indica quines són les variables categòriques de les quals volem saber si 

guarden alguna relació. Seguidament, la tercera i quarta columnes són les 

hipòtesis nul·les i alternatives. La cinquena columna indica el resultat de la prova 

estadística Txi-quadrat de les variables, i finalment, en la sisena columna 

s’expressa el resultat de la prova – si s’observa una relació significativa entre les 

variables o no-.  
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Taula 3: Taula resum dels resultats obtinguts pel test d’independència de dues variables categòriques  

 

HIPÒTESI GENERAL 1

Hipòtesi Específica Relació Items / preguntes (existeix relació?) H0 nul·la H1 p-valor Resultat

HE 1.1 Volum vs. Motivació Salut (Item 1) Independents Depenents 0,009 S'observa una relació significativa

HE 1.2 Volum vs. Motivació Medi Ambient (Item 2) Independents Depenents 0,191 No s'observa una relació significativa

HE 1.3 Volum vs. Motivació Comerç Just (Item 3) Independents Depenents 0,465 No s'observa una relació significativa

HE 1.4 Volum vs. Motivació Menys Químics (Item 4) Independents Depenents 0,117 No s'observa una relació significativa

HE 1.5 Volum vs. Motivació Major Qualitat (Item 5) Independents Depenents 0,157 No s'observa una relació significativa

HE 1.6 Antiguitat vs. Entorn familiar (Item 6) Independents Depenents 0,019 S'observa una relació significativa

HE 1.7 Volum vs. Valors Inividuals (Items 20,29,37,47) Independents Depenents 0,471 No s'observa una relació significativa

HE 1.8 Volum vs. Valors Morals (Items 28, 36, 40, 48) Independents Depenents 0,594 No s'observa una relació significativa

HE 1.9 Volum vs. Valors Ecològics (Items 21, 34, 41, 50) Independents Depenents 0,407 No s'observa una relació significativa

HE 1.10 Gènere vs. Volum Independents Depenents 0,319 No s'observa una relació significativa

HE 1.11 Volum de Sub-mostra gènere (femení)  vs. Motivació Salut (Item 1) Independents Depenents 0,000 S'observa una relació significativa

HIPÒTESI GENERAL 2

HE 2.1 Antiguitat vs. Motivació Salut (Item 1) Independents Depenents 0,19 No s'observa una relació significativa

HE 2.2 Antiguitat vs. Percepció risc o peril l  (Item 15) Independents Depenents 0,323 No s'observa una relació significativa

HIPÒTESI GENERAL 3

HE 3.1 Volum vs. Consum de carn (Item 12) Independents Depenents 0,139 No s'observa una relació significativa

HE 3.2 Volum vs. App mòvil (Item 19) Independents Depenents 0,57 No s'observa una relació significativa

HE 3.3 Volum vs. Pràctica d'auto-cura (Ioga, etc.) (Item 18) Independents Depenents 0,071 No s'observa una relació significativa



 

42 
 

El més destacable és que, per a la majoria de “parells” de variables (les 

involucrades en les hipòtesis específiques), no s’observa una relació prou 

significativa, excepte de tres casos concrets. El primer cas en el que s’observa 

relació entre les dues variables implicades en la hipòtesis específica correspon a 

la H.E. 1.1, en la que es relaciona el volum del consum ecològic dels enquestats 

amb la seva motivació de salut. En l’estadístic de prova de Txi-quadrat, s’observa 

una relació significativa entre el volum total del consum ecològic i les motivacions 

per raons de salut.  

El segon cas de relació significativa el trobem a la H.E. 1.6, on s’observa una relació 

significativa entre l’antiguitat del consum ecològic i  la influència de l’entorn 

familiar en aquest tipus de consum. x 

Finalment, hi ha una altra relació significativa, a la H.E. 1.11, entre el volum de 

consum de la sub-mostra de gènere femení i la motivació per raons de salut. 

La resta de variables categòriques emparades pel test d’independència s’observa 

que no hi ha relacions significatives. 

 

5.3. Anàlisi dels resultats: Hipòtesis generals  

Per desestimar o no les hipòtesis generals com s’exposava anteriorment, s’han 

considerat les relacions del test d’independència de les variables categòriques 

referent a les hipòtesis especifiques. La primera hipòtesi general suposa que les 

motivacions principals dels consumidors ecològics són la salut i el medi ambient, 

i els valors principals són individuals i ecològics. En aquest primer cas, 

desestimem la hipòtesi pel fet que només podem afirmar que les motivacions 

principals del consum ecològic són per salut però no pel medi ambient. Alhora, 

tampoc s’han trobat evidències que indiquin clarament que els valors que 

predominen en les persones que consumeixen ecològic siguin els valors 

individuals i ecològics. 

La segona hipòtesi general, que planteja que els elements que incideixen en el 

manteniment del consum ecològic al llarg del temps són raons de salut i la 
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percepció de risc en l’aplicació cientificotecnològica de la producció alimentaria, 

queda desestimada. No s’han trobat evidències significatives per explicar el 

manteniment del consum ecològic al llarg del temps a causa de les raons de salut 

ni de percepció de risc en la producció alimentaria. 

Finalment, la tercera hipòtesi general referent a la possible existència d’un vincle 

entre consum ecològic i conductes saludables, queda també desestimada. No s’han 

trobat evidències prou significatives com per afirmar l’existència d’un vincle 

significatiu entre consum ecològic i conductes saludables. 

Tot seguit, s’adjunten les taules creuades, en percentatges, on la prova estadística 

del Txi-quadrat ens indica que sí hi ha relació entre la variable depenent i la 

variable independent, amb una confiança del 95% i un p-valor 0,009. On la H0 diu 

que no influeix en el volum del consum ecològic amb la motivació per salut, i la H1 

diu que sí que influeix el volum del consum ecològic amb la motivació per salut. 

Taula 4: Taula de l’encreuament entre els blocs volum del consum ecològic i 

motivació de salut. 
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Figura 11: Gràfic de barres de l’encreuament entre els blocs volum del consum ecològic i motivació 

de salut. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

El següent encreuament on la prova estadística del Txi-quadrat ens indica que sí 

hi ha relació entre la variable depenent i la variable independent, amb una 

confiança del 95% i un p-valor 0,019. On la H0 diu que no influeix en l’antiguitat 

del consum ecològic amb la influència social i familiar, i la H1 diu que sí que 

influeix l’antiguitat amb la influència social i familiar. 

Taula 5: Taula de l’encreuament entre els blocs antiguitat del consum ecològic i la 

influència social i familiar. 
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Figura 12: Gràfic de barres de l’encreuament entre els blocs antiguitat del consum ecològic i la 

influència social i familiar. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

 

5.4. Anàlisi dels resultats qualitatius  

A continuació, es presenten els resultats obtinguts dels tres entrevistats, a través 

d’una taula on la primera columna fa referència a la pregunta de l’entrevista, la 

segona columna l’àmbit d’anàlisi en la qual incideix la pregunta, i a continuació les 

respostes dels tres participants amb la nomenclatura P1, P2 i P3. 
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Taula 6: Taula resum dels resultats obtinguts de les entrevistes 
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Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu obtingut de les entrevistes, a grans trets podem dir 

que els resultats entre dues de les persones entrevistades són bastant similars 

entre ells, concretament entre P1 i P2. En canvi, les respostes obtingudes pel 

participant P3 són força diferents, llevat de la pregunta 4, en la que la resposta 

sembla coincidir amb les altres dues persones, i que els tres estan bastant d’acord.  

Entrant més en detall, observem que la primera pregunta, vinculada als motius i 

valors principals pels quals van canviar d’un consum convencional a un ecològic, 

els individus P1 i P2 ho atribueixen a raons de salut. L’entrevistat P3 exposa que 

és per motius de coneixement. El més destacable d’aquesta pregunta ha sigut 

observar que per a dues persones, els motius de canvi d’un consum convencional 

a un ecològic estan vinculats a sanar alguna malaltia, o bé per precaució a no 

contraure alguna malaltia. En paraules de P2 “De sobte em vaig adonar que la salut 

era molt important.. i que moltes de les coses que ens venien de menjar no eren 

saludables. De fet el que va fer més impacte en mi va ser el tema de les vaques boges, 

aleshores jo vivia a Anglaterra, i aquest fet em va fer adonar que estem fent bestieses 

amb el menjar”.  

La segona pregunta, referent a si creuen que hi ha un vincle entre conductes 

saludables i consum ecològic, s’han observat respostes que es contradiuen amb els 

resultats obtinguts per l’anàlisi quantitatiu. Els entrevistats afirmen que hi ha 

relació, i que existeix tot un col·lectiu concret, identificable per uns trets 

determinats, que du a terme unes pràctiques concretes, entre elles el consum 

ecològic.  

A la tercera pregunta de l’entrevista, sobre els motius del manteniment del 

consum ecològic al llarg del temps, els entrevistats han respòs bàsicament motius 

de salut, comerç just i consciència. 

Pel que fa a la quarta pregunta, els entrevistats estan d’acord en que les raons per 

quals les persones no consumeixen ecològic són fonamentalment el 

desconeixement i l’elevat preu dels productes ecològics. 

Finalment, a la cinquena pregunta, plantejada per observar l’existència o mana de 

valors ecològics, els entrevistats destaquen l’egoisme i la manca de consciència 
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que comporta el consum de productes ecològics d’altres latituds per l’impacte 

mediambiental.  

 

6. Discussió 

Un cop exposats els resultats, a continuació s’exposa la discussió. Consisteix en 

ressaltar els aspectes més rellevants de les relacions observades en els resultats i 

dades recollides, tot emmarcant-les dins dels objectius del treball i alhora 

considerant el marc teòric exposat. L’ordre de presentació de la discussió segueix 

la lògica dels objectius generals i específics definits.  

Abans però, cal destacar la relació significativa observada entre el volum de 

consum ecològic i la motivació per raons de salut. Igualment, és rellevant la 

dependència observada entre les variables antiguitat del consum ecològic i el 

consum ecològic de l’entorn familiar, i també entre el volum de la sub-mostra de 

gènere femení i la motivació per raons de salut. 

Objectiu General 1 

Pel que fa al primer objectiu general del treball, observem que la motivació 

principal del consum ecològic és la salut. La hipòtesi específica 1.1, amb una prova 

de contrast d’hipòtesi que indica una relació significativa entre el volum de 

consum ecològic i la motivació per salut, així ho indica. La relació del volum de 

consum ecològic amb resta de motivacions, que conformen les hipòtesis 

específiques 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, s’ha sotmès a la prova de contrast d’hipòtesi Txi-

quadrat, i no s’observa una relació significativa entre el volum i aquestes 

motivacions. No obstant, i tot i no poder afirmar que estiguin relacionades amb el 

volum, els resultats de l’enquesta indiquen que algunes motivacions tenen un alt 

nivell de preferència pels enquestats, molt similars a la motivació per salut, i 

aquest és un fet a considerar. És el cas de la motivació per medi ambient (un 76% 

hi està d’acord), per l’absència de químics (un 78% hi està d’acord) o per una 

major qualitat dels productes (un 74% hi està d’acord).  
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Els resultats observats indiquen que la motivació fonamental per consumir 

productes ecològics és perquè es perceben com a productes mes saludables, i que 

tindran efectes positius sobre la salut pròpia. Per a aquest cas concret, no es 

desestima el plantejat per Rana (2012), sobre el perfil dels consumidors ecològics 

i les seves motivacions, basades en creences d’un benefici per a la seva salut, 

qualitat i protecció del medi ambient. Aquest patró també s’observa en 

determinats segments de la mostra o altrament dit, sub-mostra, en aquest cas, 

aquells individus que indiquen un major volum de consum ecològic i les seves 

motivacions. Així, dels que presenten un volum raonable de consum de productes 

ecològics (és a dir, més del 25%; aquesta sub-mostra representa un 42% del total 

de la mostra), una gran majoria, concretament un 93%, està d’acord en que una de 

les motivacions del consum ecològic és per raons de salut. D’aquesta mateixa sub-

mostra observem que un 72% també consumeixen ecològic per raons de protecció 

del medi ambient. Alhora, un 85% expressa que un altre motiu del seu consum 

ecològic és perquè la qualitat és millor a la de la resta de productes, no ecològics. 

En general, els nostres resultats son coherents amb els postulats de Rana (2012). 

Seguint amb els objectius del treball i pel que fa als objectius específics 1.2 i 1.3, 

observem que hi ha una relació significativa entre els ítems que preguntaven 

sobre l’antiguitat de consum ecològic i el consum ecològic (o no) de l’entorn. Això 

és determinant en quant a que adoptar una conducta de consum ecològic i 

mantenir-la al llarg del temps té a veure no només amb motivacions i valors 

intrínsecs del propi fet (que poden suposar una motivació en primera instància), 

si no també amb estats psicològics i comportamentals cognitius del propi individu. 

Aquests estats psicològics i comportamentals, al seu torn, estan influïts per 

múltiples causes, entre elles, factors socials i ambientals. Així ho indica Bandura 

(González, 2020) en la seva teoria de l’autoeficàcia i la interacció i el 

comportament cognitiu-context ambiental (anomenada determinisme recíproc).  

Per motius de limitacions en forma i temps del present estudi, no ha sigut possible 

esbrinar les causes concretes sobre qui o què propicia un canvi en l’estil de 

consum, de corrent a ecològic. Amb les dades observades, únicament es pot 

afirmar que l’entorn pot ser una d’aquestes causes. 
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En quant als valors importants per a les persones que consumeixen ecològic, no 

observem cap relació significativa entre cap d’ells i el volum de consum ecològic. 

No obstant, si analitzem els resultats en percentatge de les opinions a l’enquesta, 

observem que el grup conformat per la submostra que indica més volum de 

consum ecològic (més del 25% del consum; és a dir, un 42% del total de la mostra), 

expressa que els valors intel·lectuals són molt importants (87% expressen que 

investigar és important, 93% que és important la memòria, 96% que aprendre és 

important i un 97% que és important reflexionar). De la mateixa manera s’observa 

amb els valors morals; la majoria expressa que són importants (un 80% considera 

que la lleialtat és important, un 89% la dignitat, un 90% fer el bé i un 92% la 

generositat). Finalment i en general, el grup que expressa un major volum de 

consum ecològic, també dona una importància notable als valors ecològics; un 

90% considera que els parcs naturals són importants, un 89% dona importància 

a la reforestació i un 94% que l’aire pur és important.  

Tot i que les variables volum de consum i valors no estiguin significativament 

relacionades, els resultats de l’enquesta indiquen que la mostra expressa 

sensibilitat i atorga importància envers determinats valors, fonamentalment els 

individuals, morals, intel·lectuals, instrumentals, socials, corporals i ecològics. Els 

valors religiosos i estètics destaquen per ser poc importants, segons reflecteixen 

els resultats de l’enquesta.  

Els valors són expressions de la importància que designen les persones a certs 

camps o conceptes, formen part de la identitat de les persones front la societat i 

són reguladors de la pròpia conducta, conformant part dels principis sota els quals 

les persones tenen determinades conductes (Dicado, Campi i Morales, 2019). Des 

d’aquesta òptica, les dades observades i exposades prenen el sentit que ja 

apuntaven Barbeta (2014-2015) i Vinyals (2016), segons els quals els valors com 

l’altruisme i la solidaritat afavoreixen el consum sostenible, i el consum ecològic 

es concep com l’opció més sostenible, d’equilibri amb l’entorn i conscient en quant 

a la sostenibilitat del propi consum, valorant la qualitat dels aliments, i com a 

resposta a una major preocupació per la seguretat industrio alimentària. Elements 

tots ells vinculats amb els valors socials, morals, intel·lectuals i instrumentals que 

s’han apuntat en el nostre anàlisi. 
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Pel que fa a l’objectiu específic 1.4, no s’observa una relació significativa entre el 

gènere de les persones que conformen la mostra i el volum del seu consum 

ecològic. Així ho indica la prova de contrast d’hipòtesi realitzada; les variables són 

independents i no hi ha relació entre elles. Per altra banda, sí que s’observen 

diferències substancials entre gèneres en quant a les motivacions del consum 

ecològic. Per tal d’analitzar això s’han confeccionat dues sub-mostres, en funció 

del gènere, a partir del total de la mostra, per posteriorment analitzar si hi ha 

relació entre un gènere determinat i la motivació de salut.  

Així, s’observa que hi ha relació entre la sub-mostra de gènere femení i la 

motivació per salut (prova de Txi-quadrat amb un p-valor de 0,000). A banda 

d’això, i fruit d’observar els percentatges de motivació majoritaris, trobem que en 

general les dones expressen estar més d’acord amb les motivacions de salut, medi 

ambient, comerç just, absència de químics i major qualitat que no pas els homes. 

A continuació s’adjunta una taula que mostra aquestes diferències. S’ha de 

considerar el biaix que pot suposar el fet que la sub-mostra d’homes només 

representi un 24% del total de la mostra (fora bo realitzar el mateix anàlisi amb 

una major mostra d’homes, però per diverses qüestions no s’ha pogut aconseguir 

aquesta mida mostral). 

Taula 7: Taula de sub-mostra del gènere i les motivacions del consum de 

productes ecològics. 

 

Tot i que s’ha procurat realitzar l’enquesta a una mostra prou representativa, el 

que reflexa el Centre d’Estudi d’Opinió de la Generalitat de Catalunya en el seu 

informe més recent de l’any 2015, és que el perfil del consumidor ecològic a 

Catalunya són dones d’entre 35 a 40 anys, que anteposen en ordre de prioritat la 

qualitat dels productes abans que el preu. Això pot ser parcialment vàlid per a la 

mostra enquestada en el present estudi, ja que un 76,2 % de la mateixa són dones.  

 

Sub-mostra % de la mostra

Motivació 

salut

Motivacio 

medi ambient

Motivació 

comerç just

Motivació 

menys 

productes 

químics

Motivació 

major qualitat

Dones 76% 83% 80% 70% 77% 75%

Homes 24% 68% 63% 58% 63% 65%
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Objectiu General 2 

Pel que fa a l’objectiu general 2, sobre els elements de motivació que incideixen en 

el manteniment del consum al llarg del temps, no s’han observat relacions 

significatives entre l’antiguitat del consum ecològic i la motivació de salut, ni entre 

l’antiguitat i la percepció de risc o perill. No obstant, novament s’ha confeccionat 

una sub-mostra per intentar identificar quines són les motivacions dels individus 

de la mostra amb una major antiguitat de consum ecològic (això és un 66% del 

total de la mostra, que han expressat una antiguitat de més d’un any en el consum 

ecològic). 

D’aquest grup, cal destacar que un 81% està d’acord en que la motivació del 

consum ecològic és perquè aquests productes són més saludables, i un 72% 

consideren que l’aplicació científic-tecnològica en la producció alimentària 

(producció industrial massiva, modificació genètica....) pot suposar algun risc o 

perillositat per a la salut o el medi ambient. Així doncs i en base als resultats 

observats, una majoria dels enquestats que fa temps que consumeixen ecològic 

(més d’un any), estan d’acord amb -almenys un- element de motivació intrínseca 

(la pròpia salut), i un altre de motivació extrínseca (la percepció de risc o 

perillositat en l’aplicació científic-tecnològica en la producció alimentària). Diem 

“almenys un” element de motivació de cada tipus (segons l’Escala 

multidimensional de la motivació de Li, 1999) perquè no s’ha aprofundit en la 

resta de motivacions concretes que incideixen en el manteniment del consum 

ecològic al llarg del temps. 

Les dades obtingudes dibuixen una tendència en quant a motivacions bàsiques del 

manteniment del consum al llarg del temps, però en cap cas són resultats 

concloents, per qüestions, entre d’altres, com les apuntades a l’apartat 

“Limitacions”. No obstant, en l’Escala multidimensional de la motivació de Li 

(1999) es planteja que les motivacions intrínseques asseguren una major 

permanència de la conducta al llarg del temps, el que ens fa plantejar que en 

darrera instància, potser les motivacions de salut, preservació del medi ambient i 

aquells factors relacionats amb el fet de consumir ecològic “per se” (valors 
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associats, etc.) poden tenir més pes a l’hora de mantenir el consum ecològic al llarg 

del temps. Aquesta pot ser una línia d’investigació futura interessant.  

Objectiu General 3 

Les hipòtesis i objectius específics emmarcats en l’objectiu general 3 analitzen la 

relació entre el consum ecològic i conductes i estils de vida saludables, com per 

exemple, la reducció del consum de carn, les conductes saludables i la pràctica de 

meditació i/o ioga. 

Així, pel que fa a l’objectiu específic 3.1, observem mitjançant el contrast d’hipòtesi 

entre aquestes dues variables, que no hi ha una relació significativa entre la 

reducció del consum de carn i el consum ecològic. No obstant, de nou hem analitzat 

una sub-mostra concreta i els percentatges de les opcions més escollides pels 

individus d’aquesta sub-mostra, ja que això ens pot donar més informació sobre 

la relació entre la reducció del consum de carn i un major consum ecològic. Així, 

observem la sub-mostra que expressa un major consum de productes ecològics 

(un 42% del total de la mostra, que indiquen que els productes ecològics suposen 

un 25% o més el seu volum de consum total d’aliments). D’aquests, un 63% estan 

d’acord en haver reduït el seu consum de carn. Tot i que no és una dada rellevant 

ni concloent, és indicativa i mostra que no hi ha una clara tendència ni relació entre 

la reducció del consum de carn i el consum de productes ecològics, contràriament 

al que es plantejava a la hipòtesi específica.  

L’objectiu 3.2 està orientat a estudiar la relació entre un estil de vida actiu, tenir 

cura d’un mateix i un major consum ecològic. La prova de txi-quadrat entre les 

variables volum de consum ecològic i l’ús d’aplicacions mòbils relacionades amb 

un estil de vida actiu i/o auto-cura, indica que no hi ha relació significativa entre 

les dues variables. Només un 40% de la mostra indica tenir una aplicació 

instal·lada al mòbil relacionada amb l’alimentació, esport o salut en general, el que 

reforça el plantejament de que no hi ha relació significativa entre el volum del 

consum i practicar un estil de vida actiu i/o tenir cura d’un mateix.  

Finalment, l’objectiu específic 3.3 busca conèixer si hi ha relació entre la pràctica 

de meditació i/o ioga regular amb el consum ecològic. Amb els resultats obtinguts 

en la prova de contrast d’hipòtesi, podem desestimar que existeixi una relació 
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significativa. A més, tan sols un 24% de la mostra afirma practicar algun tipus de 

meditació, mindfulness i/o ioga. Sense ser resultats concloents, observem que la 

hipòtesi inicial que es plantejava en relació a aquest punt (hipòtesi específica 3.3), 

queda desestimada.  

Un cop analitzats els tres objectius específics emmarcats en el objectiu general 3, 

podem dir que no hi ha una relació clara entre conductes saludables i el consum 

ecològic. Així ho indiquen les proves de contrast d’hipòtesi i els resultats de 

l’enquesta realitzada a la mostra. 

Altres consideracions 

Tot i que no estan plantejades en les hipòtesis ni en els objectius del treball, s’han 

recollit diverses dades i s’han obtingut diversos resultats molt interessants en 

relació a qüestions com la preferència per productes ecològics en un context de 

llibertat d’elecció (racional) i mercat, o els costos percebuts associats a una elecció 

o una altra. 

Així, si considerem les opinions expressades en l’ítem de l’enquesta “Compraria 

més productes ecològics si no fossin tan cars”, els resultats són els següents: un 

73% afirma que està d’acord i un 21%, en desacord. Des d’aquesta perspectiva i 

per explicar en part aquesta tendència, agafa força la teoria del model d’elecció 

racional de Jackson (2005), que planteja que davant d’eleccions deliberades que 

han de prendre, els individus escullen les opcions que més beneficis i menys costos 

propis els aporten. Així doncs, una part important de la mostra indica que 

consumiria més productes ecològics si no els comportés “tants” costos propis – 

fossin tan cars-. Cal remarcar també que un 40% de la mostra esta d’acord en que 

el preu dels productes ecològics és just, un 27% no hi està d’acord i un 34% no 

està d’acord ni en desacord. Finalment, un 82% de la mostra considera el salari 

com quelcom important, fet que ressalta la importància que te per la mostra els 

costos propis davant d’eleccions deliberades (com per exemple consumir ecològic 

o convencional), tal i com planteja Jackson (2005). 

Tot i això, els beneficis propis que s’associen al consum ecològic (i que pel que 

s’observa, tenen menys pes que els costos a l’hora de d’escollir consumir 

productes ecològics o convencionals) són bàsicament la valoració per l’ítem salut 
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(un 98% la considera important) i consumir productes ecològics provoca 

benestar; un 62% hi estan d’acord.  

 

7. Conclusions 

A continuació s’exposen els aspectes més concloents trobats en la investigació: 

 En primer lloc, podem dir que de forma general hem complert amb els 

objectius plantejats, que són, conèixer quines són les motivacions i els 

valors de persones que consumeixen ecològic, i alhora conèixer quines 

motivacions i valors contribueixen en el manteniment d’aquest consum a 

llarg termini. Per una banda, podem concloure que la raó de salut és l’única 

de les nostres variables explorades que pot explicar la motivació del 

consum ecològic. Per altre banda, podem dir que el consum ecològic que 

pugui practicar l’entorn familiar o social, contribueix al manteniment del 

consum propi a llarg termini. 

 Un segon aspecte que podem destacar de l’estudi és la relació significativa 

observada entre la mostra de gènere femení i la motivació del consum 

ecològic per raons de salut. En efecte, els resultats del present estudi es 

poden sumar als d’altres investigacions on s’han trobat diferències 

d’aquest tipus entre gèneres. 

 Dels valors, les persones que consumeixen un volum raonable de productes 

ecològics consideren molt importants els valors intel·lectuals que s’han 

explorat (memòria, aprenentatges, reflexió, i investigació). El més valorat 

d’ells és reflexionar. 

 S’ha trobat que les persones que presenten una major consum ecològic 

consideren importants valors morals com la lleialtat, la dignitat, fer el bé i 

la generositat. 

 Altres valors també considerats com a importants pels consumidors 

ecològics dignes de menció són els ecològics i els instrumentals. 
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 Destacar també que no s’ha trobat una relació directa entre el consum 

ecològic i conductes saludables com la pràctica de meditació, mindfulness 

i/o ioga. 

 

8. Limitacions 

Algunes de les limitacions que ens hem trobat durant la realització del present 

treball i recerca, i que ha dificultat l’execució de les mateixes són les següents: 

 Respecte la mostra, cal ressaltar el biaix degut al reduït nombre de 

participants de gènere masculí (23,8% enfront la representació femenina, 

que ha sigut d’un 76,2%).  

 El segon biaix de la mostra es deu al nombre reduït de participants amb 

edat avançada, que és un col·lectiu la opinió del qual es considerava 

especialment important, sobretot pel fet d’aportar coneixement respecte 

les motivacions en l’antiguitat del consum ecològic. 

 L’instrument principal d’obtenció de dades, l’enquesta, no s’ha pogut 

utilitzar ni en forma ni en temps planejats, a causa de la situació d’alarma 

sanitària pel COVID-19. L’enquesta va ser dissenyada per a ser passada in 

situ, aprofitant l’avinentesa, es volia demanar personalment que els 

participants la contestessin sincerament, a fi d’afavorir la fiabilitat de les 

respostes i conseqüentment, dels resultats. Al mateix temps, la forma de 

procedir “presencial” (tal i com estava concebuda inicialment l’enquesta) 

hagués permès arribar a una mostra d’edat molt més avançada, pel fet que 

hagués pogut donar suport llegint i/o aclarint el que hagués convingut a 

aquest col·lectiu. No obstant, va ser necessari reconduir la forma de 

procedir per adaptar l’enquesta en línia, a causa sobretot d’estar tota la 

població sota mesures de confinament preventiu per la situació d’alarma 

sanitària esmentada. Cal afegir que aquest fet, a la vegada, va facilitar-ne la 

difusió. 

 Segons León i Montero (2015), l’instrument de l’enquesta per les seves 

característiques presenta un biaix en la desitjabilitat social. 
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 Una limitació d’aquest estudi és el fet de no considerar l’opinió i raons de 

les persones que no consumeixen productes ecològics. 

 

9. Propostes de millora i futures línies d’investigació 

Al llarg de la recerca s’han observat diversos punts de millora, en quant a 

creuament de dades, tècniques emprades i futures línies d’investigació a explorar. 

A continuació s’apunten unes quantes:  

- Una proposta interessant seria portar a terme un estudi similar al 

desenvolupat però modificant la mostra. Vinculat amb l’últim punt de 

limitació, considerar l’opinió i les raons de les persones que no 

consumeixen productes ecològics. 

- De la mateixa manera, fora bo utilitzar una mostra més àmplia, sobretot pel 

que fa a comptar amb més individus de gènere masculí i també d’edat 

avançada -bàsicament els dos col·lectius dels quals la mostra utilitzada té 

menys nombre-. 

- L’elaboració del treball obre la reflexió a preguntes que han quedat sense 

respondre. Quin tipus de recompenses necessiten les persones per 

mantenir aquest tipus de consum al llarg del temps? Com és poden 

augmentar les motivacions per incrementar el volum de consum ecològic? 

- Altres línies d’investigació també podrien ser portar a terme el mateix 

estudi però en diferents regions de Catalunya, per així poder observar i 

analitzar si hi ha diferencies entre regions.  

- En el cas de variables en les que existeix una relació significativa, seria 

interessant correlacionar-les. Per exemple, a major volum de consum 

ecològic, major grau d’acord amb una motivació de salut? O, a més 

antiguitat de consum ecològic, més d’acord s’està en que familiars o entorn 

consumeixen ecològic? 
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11. ANNEXES 

11.1. Annex 1: Matriu de l’enquesta 

Taula 1: Taula de la matriu d’anàlisi de l’enquesta  
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11.2. Annex 2: Enquesta 

Enquesta de les motivacions i valors de les persones que consumeixen aliments ecològics i mantenen aquest consum al llarg 

del temps 

 

Hola a tots/es, 

Sóc la Judit Mayorga, una estudiant de quart curs de Psicologia de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Estic elaborant 

el meu Treball de Final de Grau, que és un estudi que tracta sobre les motivacions i valors de les persones que consumeixen 

productes ecològics i mantenen aquest consum al llarg del temps.  

Per aquest motiu, he elaborat el següent qüestionari a fi de recollir les dades pertinents, i et demano si us plau que dediquis una mica del 

teu temps per respondre’l amb tranquil·litat i sinceritat. Cap de les respostes serà qualificada com encerts o errors, totes són vàlides. 

Aquest qüestionari es composa d’un un primer apartat on cal que incloguis les teves dades. A continuació trobaràs 59 preguntes i 

afirmacions relacionades amb l’objectiu d’estudi. Les dues primeres preguntes a) i b) cal que marquis amb una (X) la teva resposta per 

intervals donats, les preguntes de l’1 a la 18 marca amb una creu (X) el grau d’acord o descord que millor descriu els teus sentiments, 

creences o accions per cada frase. La pregunta 19 admet com a resposta una resposta dicotòmica de sí o no, seguida d’una pregunta oberta 

(19.1).  Per a les restants preguntes, marca amb una creu (X) per cada fila quant d’important per a tu són cadascun dels elements, conceptes 

i valors exposats. Si es difícil escollir-ne únicament una, pensa en quina és la teva opinió la major part del temps. 

Les dades aportades seran tractades únicament amb finalitats acadèmiques i d’investigació de forma global i anònima.  

MOLTES GRÀCIES anticipades per la teva col·laboració. Si estàs interessat/da en rebre aquest estudi finalitzat deixa’ns el teu correu a 

continuació.  
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Dades sociodemogràfiques 

Edat: 

Gènere:  

Nivell educatiu (Nivell finalitzat): 

Si estàs estudiant indica si us plau la professió: 

Professió: 

Situació laboral: 

Estat civil: 

Fills: 

Lloc de residència:  

Correu electrònic (només per si vols rebre el treball finalitzat): 

 

Marca amb una creu (X) l’interval que més t’identifiqui: 

a) El consum ecològic representa el següent tant per cent del meu consum total d'aliments: 
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0 – 15% prové de la producció ecològica    

15 – 25 % prové de la producció 
ecològica   

 

25 – 50 % prové de la producció 
ecològica   

 

Més del 50 % és ecològic   

 

b) Quan temps fa que consumeixes productes ecològics? 

Menys d’un any  

Entre un i tres anys  

Més de tres anys  

No ho sé  
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1
El motiu principal pel qual consumeixo productes ecològics és perque són 

mes saludables

2
El motiu principal pel qual consumeixo productes ecològics és perque la seva 

producció és més respectuosa amb el medi ambient

3
El motiu principal pel qual consumeixo productes ecològics és perque la seva 

producció és més responsable amb el comerç just

4
El motiu principal pel qual consumeixo productes ecològics és per l'absència 

de fertilitzants i pesticides i productes químics en general

5
El motiu principal pel qual consumeixo productes ecològics és perque 

considero que la qualitat dels aliments ecològics és millor a la resta

6 La gent que m'envolta consumeix productes ecològics

Totalment 

d'acord

Marca amb una (X) el teu grau d'acord o desacord amb les seguents 

frases:

Totalment 

en 

desacord

Bastant en 

desacord

Ni acord 

ni en 

desacord

Bastant 

d'acord
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19. Tens alguna app mòbil relacionada amb l’alimentació, esport o salut en general? 

19.1 Si és que sí, quines tens?

7 Compraria més productes ecològics si no fossin tan cars

8
Considero que recentment, a través de les xarxes socials i la publicitat, s'ha 

promocionat més el consum ecològic

9 Quan consumeixo productes ecològics em sento bé

10 Estic molt preocupada per la situació mediambiental en el seu conjunt

11 No compro més productes ecològics perque son més difícils de trobar

12 He reduit el meu consum de carn

13 La meva intenció a llarg termini és consumir més productes ecològics

14 Considero que els preus dels productes ecològics són justos

15

Considero que l'aplicació cientificotecnològica en la producció alimentària 

(producció industrial massiva, modificació genètica,…) pot suposar algun 

risc o perillositat per la salut o el medi ambient

16

Les característiques etiquetes "verdes" dels productes ecològics amb 

dibuixos de muntanyes, rius i boscos produeixen benestar i sensacions 

agradables

17
Considero que el consum ecològic està reservat per a una determinada classe 

social pel fet que existeixen barreres econòmiques i socials

18 Practico algun tipus de meditació, mindfullness i/o ioga

Totalment 

en 

desacord

Bastant en 

desacord

Ni acord 

ni en 

desacord

Bastant 

d'acord

Totalment 

d'acord
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Marca amb una (X) quant d’important per a tu són cadascun dels elements, 

conceptes i valors exposats a continuació: 
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L’enquesta es va realitzar de manera online, durant el període 16 de març al 12 

d’abril.  
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11.3. Annex 3: Consentiment informat 

CONSENTIMENT PARTICIPACIÓ EN TREBALL DE RECERCA 

 

…………………………………………………………….......….., 

DNI......…………...………. accepto participar voluntàriament en l’estudi vinculat al 

treball de final de grau que realitza l’estudiant 

………………………………………………..................................... amb 

DNI............................. dins del grau en Psicologia de la Universitat de Vic - Universitat 

Central de Catalunya (UVIC). 

 

En el moment de formular aquesta autorització declaro que: 

 Se m’ha informat del projecte del treball de final de grau que realitza l’estudiant, 

entenent que no es tracta d’una intervenció psicològica, sinó d’una pràctica en 

el marc de la formació acadèmica de l’estudiant. 

 

 Se m’ha informat de les tasques que comporten la meva participació en aquesta 

recerca i que consisteixen en (breu resum):  

 

 

 Sóc coneixedor/a de la possibilitat de retirar-me en qualsevol moment, sense 

necessitat de cap mena de justificació ni conseqüències. 

 

 Les dades obtingudes a través de la meva participació es tractaran només amb 
finalitats científiques, i s’hi aplicaran les mesures necessàries per garantir la 
confidencialitat i el meu dret a la intimitat personal i familiar. Tan bon punt 
s’obtinguin es tractaran sense vincular-les a dades que permetin la meva 
identificació. No es comunicaran dades identificatives meves a altres persones. 
En cap cas es difondran de manera que es puguin vincular a la meva persona. 
 

 Un cop finalitzat el treball, si és del meu interès, podré tenir accés als resultats 
globals de la recerca, així com a la memòria escrita del TFG, formulant la petició 
pertinent enviant un correu a la següent adreça electrònica de l’estudiant: 
_______________________. 

 

 

 

I perquè consti als efectes oportuns, signo aquest document a                                         

el dia                                            de 20     
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11.4. Annex 4: Matriu d’anàlisi de l’entrevista 

 

Taula 2: Taula de la matriu d’anàlisi de l’entrevistes 
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11.5. Annex 5: Transcripcions de les entrevistes 

Entrevista P1 

Dona de 53 anys  

Professió: Empresària Lingüista  

Qui o què et va fer caviar d’un estil de consum corrent a un ecològic?  

P1: La meva preocupació per la salut i la meva consciència per la salut, de sobte 

me’n vaig adonar que la salut era molt important, que el que menjàvem era molt 

important, i que moltes de les coses que ens venien de menjar no eren saludables. 

De fet el que va fer més impacte en mi va ser lo de les vaques boges, aleshores jo 

vivia a Anglaterra, i aquest fet em va fer adonar que estem fent bestieses amb el 

menjar. (processo de producció perillosos) 

Creus que el consum ecològic certificat es pot relacionar amb algunes 

pràctiques per millorar la salut i/o el benestar d’un mateix? Si creus que si, 

amb quines i per què? 

P1: M’agradaria dir que un segell es comprable, i es difícil o desconfio que es pugui 

certificar que hi hagi terres que ecològiques i d’altres que no. Però responen a la 

teva pregunta, entenc que et refereixes a un estil de vida i a un col·lectiu de 

persones concrets que el podríem relacionar amb aspectes com el 

vegetarianisme, i d’altres elements, però en el meus cas tot i que soc una gran 

consumidora de productes ecològics no m’incloc dins aquest col·lectiu, crec que 

sóc més normal, bé, no sé com dir-ho... 

I parlant d’aquest col·lectiu si que tenen uns trets distintius, jo en el meu cas els 

veig perquè són els pares que porten els infants a l’escoleta d’aquí Sora, son aquest 

col·lectiu més alternatius. Vesteixen d’una manera etc. Per tants si penso que el 

fet de consumir ecològic se’ls pot relacionar a un cert col·lectiu que te una manera 

de viure concreta i bastant similar entre ells. Joves fina a uns 30 anys, son gents 

que els hi agrada anar a viure al camp, que practiquen tot el que son les 

teràpies naturals, ioga i tot això, l’educació lliure. 
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Quins són els aspectes que et motiven a consumir productes ecològics? I de 

què depèn que això és mantingui al llarg del temps? 

P1: Per motius de salut però cada vegada més m’estic distanciant del fet que 

realment sigui ecològic preuant el petit productor i el comerç just, que si són les 

dues coses genial. Més que tot perquè en tot aquest món del menjar ecològic i de 

la medicina alternativa han començat a sorgir moltes marques que volen fer 

diners. Aleshores jo començo a malfiar-me, perquè són marques amb unes 

dimensions molt grans que abasteixen a supermercats, i per mi quan una marca 

comença a abastir una gran superfície com un supermercat jo ja no me’n refio 

perquè han de fer unes quantitats tant grans que ja no ho poden fer bé. Llavors 

que gairebé m’estic anant cada vegada més cap a petits productor i de proximitat 

no tan a buscar la marca o el segell ecològic. M’agrada molt comprar a mercat de 

ripoll a un senyor que produeix a la garrotxa i ni li he preguntat si es ecològic, la 

veritat es que mes igual. 

Perquè creus que hi ha persones que no els interessa consumir productes 

ecològics certificats?  

P1: Jo penso que hi ha molta gent que ni s’ho plateja, després per qüestions 

pràctiques, es més fàcil anar al super, tot i que cada vegada al super hi ha més 

productes ecològics i com s’ha posat de moda els supers s’han posat les piles en 

aquest sentit, i després pel preu imagino. També pel desconeixement. O potser 

perquè no li donen aquesta importància. No li donen importància al que 

mengen, mengen i punt. Per aquestes persones no deu ser una prioritat en la 

seva vida. 

Què en penses sobre el fet que puguem consumir fruites i/o verdures 

tropicals durant gairebé tot l’any en la nostra latitud?  

P1: La veritat és que no en consumeixo, només esporàdicament, i que ens em mal 

acostumat, i que hauríem de consumir molt més la fruita i la verdura de mercat 

que és principalment la que es produeix aquí i de temporada. I ens em 

malacostumat a atenir de tot durant tot l’any. Només alguna pinya de tant en tant 

i alguns alvocats, bé no sé d’on venen, diria que ja els conreen aquí, però la gran 
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majoria són de fora, i clar ja entenc al que et refereixen entre en joc la 

contaminació del transport, la mà d’obra barata.. etc. 

 

Entrevista P2  

Dona de 30 anys  

Professió: Química   

Qui o què et va fer caviar d’un estil de consum corrent a un ecològic?  

P2: Doncs va ser fa bastant temps, quan tenia 18 anys, em van detectar la malaltia 

del petó, es un virus que afecta principalment el sistema immunitari i arran d’aquí 

vaig haver de canviar una mica l’alimentació, era molt jova i aquets canvi no va ser 

tan enfocat a que fos ecològic sinó més aviat a fer un dieta on suprimia aliments 

superflus i processats. Més endavant durant l’època de la universitat vaig tenir 

molts problemes d’estómac i molts mals de panxa, no em van trobar res i els 

metges ho van relacionar més a un estat emocional i/o nervis, i com molts menjars 

se’m posaven malament vaig tornar a canviar una mica la dieta, que passava que 

aleshores fa uns 7 o 8 enrere no era tan fàcil trobar aliments dietètics concrets, i 

tiraves d’herbolari i a partir d’aquí molts dels aliments que trobaves allà eren eco 

i cada vegada et vas introduint més en aquest consum. I entre aquets problemes 

de salut i la consciència que vaig anar agafant respecte els productes químics que 

porta el consum convencional, em vaig anar decantat cada vegada més pel consum 

eco.  

Creus que el consum ecològic certificat es pot relacionar amb algunes 

pràctiques per millorar la salut i/o el benestar d’un mateix? Si creus que si, 

amb quines i per què? 

P2: Hi ha persones que creuen que es una tonteria i que casi bé no hi ha diferència, 

però jo penso que si, a mes que cada vegada més estem exposats a tants tòxics, que 

l’exposició a molt petites quantitats ja sigui de sulfits, sulfats ens pot crear molt 

malestar, perquè finalment no és el consum d’un únic tòxic només sinó de molts. I 

aquest consum, es a dir, les persones que el pràctiques si que se les pot relacionar 
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per una filosofia molt concreta de la vida, tenen una visó de la natura del medi 

ambient on vivim particular, és un vot de respecte a tot aquest entorn pels 

processo de producció respectuosos que segueix l’agricultura ecològica. 

Quins són els aspectes que et motiven a consumir productes ecològics? I de 

què depèn que això és mantingui al llarg del temps? 

P2: Salut, consciència, i també per que en molts productes, des de la meva 

experiència hi ha molt canvi en quant a gust i qualitat, perquè a una pastanaga 

que ha crescut súper gran i ràpid en períodes de temps molt breus respecte una 

pastanaga no tan vistosa i atractiva visualment com pot ser l’ecològica en quant a 

gust són molt diferents.  

Perquè creus que hi ha persones que no els interessa consumir productes 

ecològics certificats?  

P2: El handicap més important crec que és el preu, però clar també entenc que els 

processo de producció ecològics són molt més costosos que el convencionals, però 

clar el preu és dels primers elements que et tira enrere, es que és una diferencia 

gran en segons quins productes és més del doble... L’altre és el desconeixement i 

desinformació. 

Què en penses sobre el fet que puguem consumir fruites i/o verdures 

tropicals durant gairebé tot l’any en la nostra latitud?  

P2: El fet que puguem consumir productes de tant lluny i tot l’any t’adones que hi 

ha alguna cosa que no quadra, per tant aquest productes han estat sotmesos a 

algun tips de tractament perquè aguanti aquests trajectes tant llargs. Per tant una 

vegada més és un tema de consciència, o egoisme perquè hauríem d’acceptar que 

cada temperada i la nostra regió ja ens proveeix dels aliments que el nostre cos 

necessita. 

 

Entrevista P3 

Home de 30 anys  
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Professió: Geògraf  

Qui o què et va fer caviar d’un estil de consum corrent a un ecològic?  

Quan estudiava geografia vaig adonar-me de certes pràctiques relacionades amb 

l’agricultura industrial massiva, i la seva diferencia amb altres tipus d’agricultura 

com la ecològica.  

Creus que el consum ecològic es pot relacionar amb algunes pràctiques per 

millorar la salut i/o el benestar d’un mateix? Si creus que si, amb quines i 

per què? 

Sí, de la mateixa manera que augmentar el consum de fruites i verdures està 

demostrat que millora la salut, sospito que com més naturals millor. Diríem que 

menejar bé és una part indispensable de la salut i el benestar tal com son altres 

pràctiques com l’activitat física, etc. 

Quins són els aspectes que et motiven a consumir productes ecològics? I de 

què depèn que això és mantingui al llarg del temps? 

La meva economia, i consumeixo menys del que m’agradaria, i és degut 

principalment per raons de preu, i per la dificultat per trobar-los, però reconec 

que cada vegada és més fàcil trobar-los.  

Perquè creus que hi ha persones que no els interessa consumir productes 

ecològics certificats?  

Per manca d’informació crec, i en segon lloc també per raons econòmiques. 

L’arrel de tot és el coneixement perquè si tinguéssim més informació 

comprendrien les implicacions mediambientals que suposa el consum 

convencionals pel medi ambient. 

Què en penses sobre el fet que puguem consumir fruites i/o verdures 

tropicals durant gairebé tot l’any en la nostra latitud?  

Te una part bona que és la que pots gaudir de gustos i productes que d’una 

altre manera no podríem gaudir, és una conseqüència del món globalitzat. I 
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després té una part dolenta i és que per transportar aquest productes de tant 

lluny l’impacte mediambiental és molt gran. 
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11.6. Annex 6: Matriu d’anàlisi dels objectius 

Taula 3: Taula matriu d’anàlisi del objectiu general 1 

 

 

 

 

 

OBJECTIU GENERAL 1 OBJECTIUS ESPECÍFICS Àmbit d'anàlisi
Problema 

d’investigació

Pregunta 

d’investigació
Categories Subcategories

Ítems anàlisi 

enquesta

Ítems anàlisi 

entrevista

- Salut

1, 9, 15, 16 Preguntes 1, 2, 3 i 4

- Medi ambient 2, 10 Preguntes 1, 3, 4, 5

- Econòmic, comerç just

3, 14 Preguntes 1, 3, 4, 5

- Absència de productes químics 4 Preguntes 1, 3, 4

- Qualitat 5 Preguntes 1, 3, 4

Publicitat 8 Preguntes 1, 3, 4

Xarxa de persones 

més properes

6 Preguntes 1, 4

Identificar quines són 

les motivacions de les 

persones que 

consumeixen 

productes ecològics.

 - Influència social

OE.1.2 Qui o què els va 

fer canviar d'un estil de 

consum corrent a un 

ecològic, o quants d'ells 

sempre han menjat 

ecològic.

OE 1.1. Conèixer si el 

consum de productes 

ecològics és per raons 

de salut, per a la 

conservació del medi 

ambient, per raons 

econòmiques i de 

comerç just, o d’altres. 
Motivacions

Desconeixement de 

les motivacions de 

les persones que 

consumeixen 

productes 

alimentaris ecològic 

Quines són les 

motivacions de les 

persones que 

consumeixen 

productes ecològics?
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- Decidir 20 Pregunta 5

- Consciencia 29, 9, 10 Pregunta 1, 5

- Singularitat 37

- Independència 47

- Lleialtat 28

- Dignitat 36

- Fer el bé 40, 14 Pregunta 5

- Generositat 48

- Diàleg 22

- Comunitat 30

- Immigrants 35

- Convivència 49

- Gasoil sense plom 21

- Parcs Naturals 34

- Reforestació 41

- Aire pur 50

- Alimentar-se 23 Pregunta 5

- Migdiada 31

- Vitalitat 44

- Salut 56

- Casar-se 38

- Formar una família 46

- Enamorar-se 54

- Diversió 59

- Investigar 25

- Memòria 39

- Aprendre 55

- Reflexionar 57

- Internet 27

- Salari 33

- Electricitat 42

- Habitatge 51

- Poesia 24

- Bellesa 45

- Moda 53

- Elegància 58

- Oració 26

- Déu 32

- Esglèsia 43

- Espiritualitat 52

OE. 1.3. Dels valors 

identificats, quins 

prevalen i són més 

importants en relació al 

consum ecològic

Valors

- Instrumentals

- Estètics 

- Religiosos

Identificar quins són 

els valors de les 

persones que 

consumeixen 

productes ecològics.

Desconeixement 

dels valors de 

persones que 

consumeixen 

productes ecològics

Quins són els valors 

de persones que 

consumeixen 

productes ecològics. 

- Individuals

- Morals

- Socials

- Ecològics

- Corporals

- Afectius

- Intel·lectuals
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Taula 4: Taula matriu d’anàlisi del objectiu general 2 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5: Taula matriu d’anàlisi del objectiu general 3 

OBJECTIU GENERAL 2
OBJECTIUS 

ESPECÍFICS
Àmbit d'anàlisi Problema d’investigació Pregunta d’investigació Categories Subcategories

Ítems 

anàlisi 

enquesta

Ítems anàlisi 

entrevista

Preu 7 Pregunta 3

Accés 11 Pregunta 3

Voluntat 13 Pregunta 3

Barreres 

socioeconòmiques 17
Pregunta 3

Altres Pregunta 3

A què es deu que les 

persones que consumeixen 

productes ecològics ho 

mantinguin al llarg del 

temps?

Desconeixement de les 

motivacions i valors que 

incideixen en el 

manteniment del consum 

ecològic al llarg del temps

Motivacions

Identificar els elements de 

motivació que incideixen en 

el manteniment del consum 

ecològic al llarg del temps
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OBJECTIU GENERAL 3
OBJECTIUS 

ESPECÍFICS

Àmbit 

d'anàlisi

Problema 

d’investigació

Pregunta 

d’investigació
Categories Subcategories

Ítems 

anàlisi 

enquesta

Ítems 

anàlisi 

entrevista

OE 3.1: Estudiar la 

relació entre la 

reducció del 

consum de carn i 

un major consum 

ecològic

Reducció de 

consum de carn
12

OE 3.2: Estudiar la 

relació de la 

pràctica d'activitat 

física regular amb 

un major consum 

ecològic

Pràctica 

d'activitat física 

regular

19, 19.1 Pregunta 2

OE 3.3: Estudiar la 

relació de la 

pràctica de la 

meditació i / o ioga 

regular i un major 

consum ecològic

Pràctica de ioga i 

/ o meditació
18 Pregunta 2

Relacions 

entre 

conductes

Desconeixement de 

les diferents 

relacions 

conductuals pel que 

fa al consum 

ecològic

Existeix alguna 

relació entre el 

consum ecològic 

i la pràctica de 

conductes 

saludables? 

Quines són 

aquestes 

conductes?

Identificar la relació 

entre conductes 

saludables i el consum 

ecològic
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11.7. Annex 7: Resultats 

11.7.1.  Anàlisis unidimensionals de les motivacions i altres qüestions 

A continuació s’exposen els estadístics descriptius de cada ítem de l’enquesta, 

realitzats a partir de la normalització – codificació de les respostes, en les que 1 

correspon a la opció “totalment en desacord” o “poc important” i 4 o 5 -en funció 

del total d’opcions-, corresponen a les opcions “molt important” o “totalment 

d’acord”. També, per a cada pregunta de l’enquesta, s’adjunten les respostes en 

percentatges, representades gràficament. Les dues primeres formen part de 

l’apartat variables sociodemogràfiques, que són el volum i l’antiguitat del consum 

ecològics (VD). Els següents vint ítems corresponen a les motivacions del consum 

ecològic i els darrers vint ítems s’agrupen de quatre en quatre, formant deu grups 

en funció dels valors dels consumidors ecològics (VI). 

Respecte el volum del consum ecològic de la mostra, un 30,4 % afirma que el seu 

volum total de consum d’entre un 0 – 15% prové de la producció ecològica. Un 

29,2% de persones ens diu que el seu volum total de consum és d’entre un 15 – 

25% de producció ecològica, un 29,8% afirma que el seu volum de consum 

ecològic es d’entre un 25 – 50% i finalment només un 12,5% del seu consum més 

del 50% es ecològic.  

 

Figura 1: Estadístic descriptiu de volum total del consum ecològic dels participants. 
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Figura 2: Gràfic de barres que representa el tant per cent del consum ecològic respecte el consum 

total. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

Respecte l’antiguitat del consum dels enquestats, un 35,7% són persones que fa 

més de tres anys que consumeixen productes ecològics, un 30,4% son persones 

que consumeixen productes ecològics, entre un i tres anys, un 14,9 % fa menys 

d’un any que consumeixen ecològic, i finalment un 19,6% no han sabut especificar 

l’antiguitat del seu consum ecològic.  

 

 

Figura 3: Estadístic descriptiu d’antiguitat del consum ecològic dels participants. 
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Figura 4: Gràfic de barres que mostra l’antiguitat del consum ecològic dels participants. Font: 

Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

De la primera motivació que forma part de la variable independent, estan 

totalment d’acord (45%) i bastant d’acord (35%) que el seu consum ecològic es 

per raons de salut. 

 

Figura 5: Estadístic descriptiu de la motivació per raons de salut del consum ecològic. 

 

Figura 6: Gràfic de barres que mostra el percentatge de cada opció (més o menys d’acord, escala 

de 5) de la motivació de salut del consum ecològic dels participants. Font: Elaboració pròpia a 

partir de l’enquesta feta en línia. 
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De la segona motivació que forma part de la variable independent, un 48% i un 

38% està totalment d’acord i bastant d’acord successivament en que els motius 

pels quals consumeix ecològic es perquè la seva producció es més respectuosa 

amb el medi ambient.  

 

Figura 7: Estadístic descriptiu del motiu principal pel qual consumeixen productes ecològics és 

perquè la seva producció és més respectuosa amb el medi ambient. 

 

Figura 8: Gràfic de barres que mostra el motiu principal pel qual consumeixen productes ecològics 

és perquè la seva producció és més respectuosa amb el medi ambient. Font: Elaboració pròpia a 

partir de l’enquesta feta en línia. 

De la tercera motivació que forma part de la variable independent, un 41% i un 

27% està bastant d’acord i totalment d’acord successivament en que els motius 

pels quals consumeix productes ecològic es perquè la seva producció es més 

responsable amb el comerç just. 
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Figura 9: Estadístic descriptiu del motiu pel qual consumeix productes ecològic es perquè la seva 

producció es més responsable amb el comerç just. 

 

 

Figura 10: Gràfic de barres que mostra el motiu pel qual consumeix productes ecològic es perquè 

la seva producció es més responsable amb el comerç just. Font: Elaboració pròpia a partir de 

l’enquesta feta en línia. 

 

De la quarta motivació que forma part de la variable independent, un 50% està 

totalment d’acord en que els motius pels quals consumeix productes ecològic és 

per l’absència de fertilitzants, pesticides i productes químics en general. 
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Figura 11: Estadístic descriptiu del motiu pel qual consumeix productes ecològic és per l’absència 

de fertilitzants, pesticides i productes químics en general. 

 

 

Figura 12: Gràfic de barres que mostra el motiu pel qual consumeix productes ecològic és per 

l’absència de fertilitzants, pesticides i productes químics en general. Font: Elaboració pròpia a 

partir de l’enquesta feta en línia. 

De la cinquena motivació que forma part de la variable independent, un 41% i un 

33% està totalment d’acord i bastant d’acord successivament en que els motius 

pels quals consumeix productes ecològic és perquè la qualitat dels aliments és 

millor a la resta. 
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Figura 13: Estadístic descriptiu del motiu pel qual consumeixo productes ecològics és perquè la 

qualitat dels aliments és millor a la resta. 

 

Figura 14: Gràfic de barres que mostra el motiu pel qual consumeixo productes ecològics és 

perquè la qualitat dels aliments és millor a la resta Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta 

feta en línia. 

De la sisena motivació que forma part de la variable independent, un 31% i un 

altre 31% està bastant en desacord i ni d’acord ni en desacord successivament en 

que la gent que l’envolta són consumidors ecològics.  

Figura 15: Estadístic descriptiu de la gent que l’envolta són consumidors ecològics. 
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Figura 16: Gràfic de barres que mostra el percentatge de la gent que l’envolta són consumidors 

ecològics. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

De la setena motivació que forma part de la variable independent, un 38% i un 

24% està bastant desacord i ni d’acord ni en desacord successivament en que 

recentment a través de les xarxes socials i la publicitat s’ha promocionat més el 

consum ecològic.  

 

Figura 17: Estadístic descriptiu del ítem on es valora si recentment a través de les xarxes socials i 

la publicitat s’ha promocionat més el consum ecològic. 
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Figura 18: Gràfic de barres de la valoració  on recentment a través de les xarxes socials i la 

publicitat s’ha promocionat més el consum ecològic. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta 

feta en línia. 

De la vuitena motivació que forma part de la variable independent, un 57% de la 

mostra en diu que compararia més productes ecològics si no fossin tant cars. 

 

 

Figura 19: Estadístic descriptiu del ítem compraria més productes ecològics si no fossin tan cars. 

 

 

Figura 20: Gràfic de barres del ítem compraria més productes ecològics si no fossin tan cars.. Font: 

Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

 

De la novena motivació que forma part de la variable independent, un 29% i un  

25% està bastant en desacord i bastant d’acord successivament en que no 

compren més productes ecològics perquè són més difícils de trobar. 
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Figura 21: Estadístic descriptiu del ítem no compro més productes ecològics perquè són més 

difícils de trobar. 

 

Figura 22: Gràfic de barres que mostra el percentatge del ítem no compro més productes ecològics 

perquè són més difícils de trobar. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

De la desena motivació que forma part de la variable independent, un 41% i un 

32% està totalment d’acord i bastant d’acord successivament en que la seva 

intenció a llarg termini es consumir més productes ecològics.  

 

Figura 23: Estadístic descriptiu de la intenció a llarg termini es consumir més productes 

ecològics.  
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Figura 24: Gràfic de barres que mostra el percentatge de la intenció a llarg termini es consumir 

més productes ecològics. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

 

De la onzena motivació que forma part de la variable independent, un 30% i un 

21% està bastant d’acord i ni d’acord ni en desacord successivament en que el 

consum ecològic està reservat per a una determinada classe social pel fet que 

existeixen barreres econòmiques i socials.  

 

Figura 25: Estadístic descriptiu de la consideració que el consum ecològic està reservat per a una 

determinada classe social pel fet que existeixen barreres econòmiques i socials. 

 

 



 

 97 

 

Figura 26: Gràfic de barres en percentatge de la consideració que el consum ecològic està reservat 

per a una determinada classe social pel fet que existeixen barreres econòmiques i socials. Font: 

Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

 

De la dotzena motivació que forma part de la variable independent, un 31% i un 

30% està totalment d’acord i bastant d’acord successivament en que el consum 

de productes ecològic els produeix benestar. 

 

Figura 27: Estadístic descriptiu del consum de productes ecològic els produeix benestar. 

 

 

Figura 28: Gràfic de barres en percentatge del consum de productes ecològic els produeix benestar. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

 

De la tretzena motivació que forma part de la variable independent, un 40% i un 

36% de la mostra està totalment d’acord i bastant d’acord successivament en la 

preocupació per la situació mediambiental en el seu conjunt. 
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Figura 29: Estadístic descriptiu de la preocupació per la situació mediambiental en el seu conjunt.. 

 

Figura 30: Gràfic de barres en percentatge de la preocupació per la situació mediambiental en el 

seu conjunt. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

 

De la catorzena motivació que forma part de la variable independent, un 35% i 

un 31% de la mostra està ni d’acord ni en desacord i bastant d’acord 

successivament en la consideració que els preus dels productes ecològics són 

justos. 

 

Figura 31: Estadístic descriptiu de la consideració que els preus dels productes ecològics són 

justos. 
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Figura 32: Gràfic de barres que mostra els percentatges de la consideració que els preus dels 

productes ecològics són justos. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

De la quinzena motivació que forma part de la variable independent, un 42% i un 

32% de la mostra està totalment d’acord i bastant d’acord successivament en la 

consideració que l’aplicació cientificotecnològica en la producció  alimentària pot 

suposar algun risc o perillositat per a la salut o el medi ambient.  

 

Figura 33: Estadístic descriptiu de la consideració que l’aplicació cientificotecnològica en la 

producció  alimentària pot suposar algun risc o perillositat per a la salut o el medi ambient. 
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Figura 34: Gràfic de barres que mostra els percentatge de la consideració que l’aplicació 

cientificotecnològica en la producció  alimentària pot suposar algun risc o perillositat per a la salut 

o el medi ambient. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

 

De la setzena motivació que forma part de la variable independent, un 33% i un 

28% de la mostra està ni d’acord ni en desacord i bastant d’acord successivament 

en la consideració que les característiques etiquetes verdes dels productes 

ecològics amb dibuixos de muntanyes rius i boscos produeixen benestar i 

sensacions agradables. 

 

Figura 35: Estadístic descriptiu de la consideració de les característiques etiquetes verdes dels 

productes ecològics amb dibuixos de muntanyes rius i boscos produeixen benestar i sensacions 

agradables. 

 

 

Figura 36: Gràfic de barres que mostra en percentatge la consideració de les característiques 

etiquetes verdes dels productes ecològics amb dibuixos de muntanyes rius i boscos produeixen 

benestar i sensacions agradables. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 
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De la dissetena motivació que forma part de la variable independent, un 32% i un 

27% de la mostra està totalment i bastant d’acord successivament en que ha reduït 

el seu consum de cran. 

 

Figura 37: Estadístic descriptiu de la reducció del consum de carn.  

 

 

Figura 38: Gràfic de barres que mostra en percentatge la reducció del consum de carn. Font: 

Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

De la divuitena motivació que forma part de la variable independent, un 33% i un 

24% de la mostra està totalment en desacord i bastant en desacord que practiqui 

algun tipus de meditació mindfulness i/o ioga. 

 

 

Figura 39: Estadístic descriptiu de la pràctica d’algun tipus de meditació mindfulness i/o ioga. 
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Figura 40: Gràfic de barres que mostra els percentatge de la pràctica d’algun tipus de meditació 

mindfulness i/o ioga. Font: Elaboració pròpia a partir de l’enquesta feta en línia. 

La dinovena pregunta de l’enquesta que forma part de la variable independent, 

indaga sobre el tipus d’app mòvil relacionades amb l’alimentació, esport o salut 

en general emparades pels participants, d’ells un 40% en fa un ús habitual. 

 

Figura 41: Estadístic descriptiu de l’app mòbil relacionada amb l’alimentació esport o salut e 

genral.  

 

Figura 42: Gràfic circular en percentatge de l’ús d’apps mòbils relacionades amb l’alimentació 

l’esport o salut ne general. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 



 

 103 

 

11.7.2. Annex 7.2: Gràfics unidimensionals dels resultats dels valors 

Els items que fan referencia als valors, també formen part de la variable 

independent. A continuació s’exposa una representaciò grafica del percentatge de 

cada agrupació de valors amb un breu comentari. 

Dels valors individuals, com decidir, la consciencia i la independència més de la 

meitat de la mostra els considera molt importants. En canvi el valor de la 

singularitat un 37% ho considera d’importància neutre i un 33% ho consideren 

bastant important. 

 

 

Figura 43: Gràfic de barres en percentatge del grau d’importància dels valors individuals dels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

La importància dels valors morals com la lleialtat, la dignitat, fer el bé i la 

generositat són per a la mostra molt important. 
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Figura 44: Gràfic de barres en percentatge del grau d’importància dels valors morals dels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

Del valors socials, la majoria de la mostra creu que els valors com el diàleg, la 

comunitat, la convivència i els immigrants són bastant i molt importants. 
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Figura 45: Gràfic de barres en percentatge del grau d’importància dels valors socials dels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

Dels valors ecològics, la ran majoria, els parcs naturals, la reforestació i l’aire pur 

la població considera que són valors bastant o molt importants, en canvi el gasoli 

sense plom, alguns pensen que és un element neutre i d’altres creuen que és molt 

important. 

 

 

Figura 46: Gràfic de barres en percentatge del grau d’importància dels valors ecològics dels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

Dels valors corporals, l’alimentació, la vitalitat i la salut, els participants ho 

consideren molt important, en canvi la migdiada pensen que és un element neutre. 
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Figura 47: Gràfic de barres en percentatge del grau d’importància dels valors corporals dels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

Dels valors afectius, casar-se pels participants un 39% no ho considera gens 

important, en canvi la diversió un 58% de la mostra ho considera molt important. 

I enamorar-se i formar una família son elements que la població han considerat 

que elements neutres o bastant importants. 

 

 

Figura 48: Gràfic de barres en percentatge del grau d’importància dels valors afectius dels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 
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Dels valors intel·lectuals, la investigació, la memòria, l’aprenentatge i la reflexió, 

ples participants podem dir que són tots molt importants. I el més important de 

tots ells és reflexionar. 

 

 

Figura 49: Gràfic de barres en percentatge del grau d’importància dels valors intel·lectuals dels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

Dels valors instrumentals, la majoria dels enquestats considera que el salari, 

l’electricitat i l’habitatge són bastant o molt importants, i internet la majoria 

pensa que és un element neutre o bastant important. 
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Figura 50: Gràfic de barres en percentatge del grau d’importància dels valors instrumentals dels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

Dels valors estètics analitzats, poesia, bellesa, moda i elegància el grau 

d’importància que tenen pels enquestats tenen una importància neutre. Sent la 

moda l’element menys valorat, i la bellesa el més valorat. 

 

 

Figura 51: Gràfic de barres en percentatge del grau d’importància dels valors estètics dels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 
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Els valors religiosos, clarament podem veure que pels enquestats la majoria de 

paraules referents en aquest camp ho consideren gens important excepte el camp 

d’espiritualitat on sembla que les opinions entorn la importància estan força 

repartides. Concretament la oració un 40% ho considera gens important, Déu, un 

54% ho considera gens important i finalment l’Església un 61% també ho 

considera gens important. 

 

 

Figura 52: Gràfic de barres en percentatge del grau d’importància dels valors religiosos dels 

participants. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 
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Taula 6: Taula resum de resultats de l’estadístic descriptiu dels valors  
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11.7.3. Annex 7.3: Detall dels resultats de l’encreuament de Txi-quadrat 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i la motivació 

de salut que fa referència a la hipòtesi específica 1.1 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si la motivació de salut influeix en el volum del consum 

ecològic.  

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0.009. Al ser menor a 0,05 rebutgem hipòtesi nul·la, i s’accepta la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas s’observa una relació entre les dues variables. Tot seguit, 

es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 

Taula 7: Taula creuada dels resultats de les variables “volum del consum ecològic” 

i la motivació de salut. 
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Figura 53: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i la motivació de salut. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre resultats de les variables “volum del consum ecològic” 

i la motivació de preservació del medi ambient que fa referència a la 

hipòtesi específica 1.2 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si la motivació de preservació del medi ambient influeix en 

el volum del consum ecològic.  

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 
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és de 0.191. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 

Taula 8: Taula creuada de les variables, “volum del consum ecològic” i la 

motivació de preservació del medi ambient. 
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Figura 54: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i la motivació de 

preservació del medi ambient. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre les variables “volum del consum ecològic” i la 

motivació de responsabilitat amb el comerç just que fa referència a la 

hipòtesi específica 1.3 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si la motivació de responsabilitat amb el comerç just influeix 

en el volum del consum ecològic.  

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,465. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les variables. Tot seguit 

es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 

Taula 9: Taula creuada de les variables, volum del consum ecològic i la motivació 

de responsabilitat amb el comerç just. 
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Figura 55: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i la motivació de 

responsabilitat amb el comerç just. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en 

línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i la motivació 

d’absència de fertilitzants, pesticides i productes químics en general que fa 

referència a la hipòtesi específica 1.4. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si la motivació d’absència de fertilitzants, pesticides i 

productes químics en general influeix en el volum del consum ecològic.  

La hipòtesi nul·la indica que les dues variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,117. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit,t es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 

Taula 10: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i la 

motivació d’absència de fertilitzants, pesticides i productes químics en general. 
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Figura 56: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i la motivació d’absència 

de fertilitzants, pesticides i productes químics en general. Font: Elaboració pròpia a partir de dades 

de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre resultats de les variables “volum del consum ecològic” 

i la percepció de major qualitat que fa referència a la hipòtesi específica 1.5. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si la percepció de major qualitat influeix en el volum del 

consum ecològic.  

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,157. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 
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alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 

Taula 11: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i la 

percepció de major qualitat. 
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Figura 57: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i la percepció de major 

qualitat. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “antiguitat del consum ecològic” i la 

influència familiar i social que fa referència a la hipòtesi específica 1.6. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si la influència familiar i social te alguna relació amb 

l’antiguitat del consum ecològic.  

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,019. Al ser menor de 0,05 rebutgem hipòtesi nul·la, i s’accepta la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas s’observa una relació entre les dues variables. Tot seguit 

es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 

Taula 12: Taula creuada de les variables “antiguitat del consum ecològic” i la 

influència familiar i social. 
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Figura 58: Gràfic de barres en percentatge de l’antiguitat del consum ecològic i la influència 

familiar i social. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i valors 

individuals (com per exemple, decidir) que fa referència a la hipòtesi 

específica 1.7. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors individuals com decidir influeixen en el volum 

del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,695. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 

Taula 13: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

individual “decidir”. 
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Figura 59: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i el valor individual 

“decidir”. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i valors 

individuals (com per exemple, la consciència) que fa referència a la 

hipòtesi específica 1.7. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors individuals com la consciència  influeixen en el 

volum del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 



 

 123 

és de 0,173. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre els dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 

Taula 14: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

individual “consciència”.  
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Figura 60: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i el valor individual 

“consciència”. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

individual “singularitat” que fa referència a la hipòtesi específica 1.7. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors individuals com la consciència  influeixen en el 

volum del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,386. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 
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Taula 15: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

individual “singularitat”.  
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Figura 61: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i el valor individual 

“singularitat”. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

individual “independència” que fa referència a la hipòtesi específica 1.7. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors individuals com la independència influeixen en 

el volum del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,632. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 
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Taula 16: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

individual “independència”.  

Figura 62: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i el valor individual 

“independència”. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 
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 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i valors morals 

com la dignitat que fa referència a la hipòtesi específica 1.8. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors morals com la dignitat influeixen en el volum 

del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,775. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 

Taula 17: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

moral “dignitat”. 
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Figura 63: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i valors morals com la 

dignitat. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i el valor moral 

“fer el bé”, que fa referència a la hipòtesi específica 1.8. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors morals com fer el bé influeixen en el volum del 

consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,001. Al ser menor a 0,05 rebutgem hipòtesi nul·la, i s’accepta la hipòtesi 
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alternativa. En aquest cas s’observa una relació entre les dues variables. Tot seguit 

es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 

Taula 18: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

moral “fer el bé”. 

 

 

 

 



 

 131 

 

Figura 64: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i valors morals com fer 

el bé. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i el valors 

morals “generositat” que fa referència a la hipòtesi específica 1.8. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors morals com la generositat influeixen en el volum 

del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,857. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 

Taula 19: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

moral “generositat”. 



 

 132 
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Figura 65: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i valors morals com la 

generositat. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i el valor 

morals “lleialtat” que fa referència a la hipòtesi específica 1.8. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors morals com la lleialtat influeixen en el volum 

del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,746. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 

 

 



 

 134 

Taula 20: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

moral “lleialtat”. 
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Figura 66: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i valors morals com la 

lleialtat. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i el valor 

ecològic “gasoli sense plom” que fa referència a la hipòtesi específica 1.9. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors ecològics com el gasoli sense plom influeixen en 

el volum del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,487. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 

Taula 21: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

ecològics “gasoli sense plom”. 
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Figura 67: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i valors ecològics com 

el gasoli sense plom. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i el valor 

ecològic “parcs naturals” que fa referència a la hipòtesi específica 1.9. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors ecològics com els parcs naturals influeixen en 

el volum del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,411. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 

Taula 22: Taula creuada de les variables, volum del consum ecològic i el valor 

ecològic “parcs naturals”. 
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Figura 68: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i valors ecològics com 

els parcs naturals. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i el valor 

ecològic “reforestació” que fa referència a la hipòtesi específica 1.9. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors ecològics com la reforestació influeixen en el 

volum del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,246. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 
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alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 

Taula 23: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

ecològic “reforestació”. 
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Figura 69: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i valors ecològics com 

la reforestació. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i el valor 

ecològics “aire pur” que fa referència a la hipòtesi específica 1.9. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si els valors ecològics com l’aire pur influeixen en el volum 

del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,246. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 
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Taula 24: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el valor 

ecològic “aire pur”. 
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Figura 70: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i valors ecològics com 

l’aire pur. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i el gènere que 

fa referència a la hipòtesi específica 1.10. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si el gènere influeixen en el volum del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,208. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 
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Taula 25: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i el gènere. 

 

Figura 71: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i el gènere. Font: 

Elaboració pròpia a partir de 

dades de l’enquesta 

feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “motivació del consum ecològic per raons de 

salut” i la sub-mostra de gènere femení que fa referència a la hipòtesi 

específica 1.11 
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L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si el gènere femení influeixen en la motivació del consum 

ecològic per raons de salut. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,000. Al ser menor a 0,05 rebutgem la hipòtesi nul·la, i s’accepta la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas s’observa una relació entre les dues variables. Tot seguit 

es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 

Taula 25: Taula creuada de les variables “motivació del consum ecològic per 

raons de salut” i la sub-mostra de gènere gènere femení. 

 

Figura 72: Gràfic de barres en percentatge de la motivació del consum ecològic per raons de salut 

i el gènere femení. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “antiguitat del consum ecològic” i la 

motivació per salut que fa referència a la hipòtesi específica 2.1. 
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L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si la motivació per salut influeixen en l’antiguitat del consum 

ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,190. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variablest. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponen representació gràfica. 

 

 

Taula 26: Taula creuada de les variables “antiguitat del consum ecològic” i la 

motivació per salut. 
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Figura 73: Gràfic de barres en percentatge de l’antiguitat del consum ecològic i la motivació per 

salut. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “antiguitat del consum ecològic” i la 

percepció de perillositat en l’aplicació cientificotecnològica en la industria 

alimentària que fa referència a la hipòtesi específica 2.2. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si la percepció de perillositat en l’aplicació 

cientificotecnològica en la industria alimentària influeixen en l’antiguitat del 

consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,323. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 

Taula 27: Taula creuada de les variables “antiguitat del consum ecològic” i la 

percepció de perillositat en l’aplicació cientificotecnològica en la industria 

alimentària  
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Figura 74: Gràfic de barres en percentatge de l’antiguitat del consum ecològic i la motivació per 

salut Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 
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 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i la reducció del 

consum de carn que fa referència a la hipòtesi específica 3.1. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si la reducció del consum de carn influeixen en el volum del 

consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,139. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 

Taula 28: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i la reducció 

del consum de carn. 
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Figura 75: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i la reducció del consum 

de carn. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i l’ús d’app 

mòbil relacionada amb l’alimentació, esport, o salut en general que fa 

referència a la hipòtesi específica 3.2. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si l’ús d’app mòbil relacionada amb l’alimentació, esport, o 

salut en general influeixen en el volum del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les dues variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,570. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica. 

Taula 29: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i l’ús d’app 

mòbil relacionada amb l’alimentació, esport, o salut en general. 
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Figura 76: Gràfic de barres en percentatge del volum del consum ecològic i l’ús d’app mòvil 

relacionada amb l’alimentació, esport, o salut en general. Font: Elaboració pròpia a partir de dades 

de l’enquesta feta en línia. 

 

 Encreuament entre variables “volum del consum ecològic” i la pràctica de 

meditació, mindfulness i/o ioga que fa referència a la hipòtesi específica 

3.3. 

L’estadístic del Txi-quadrat indica si existeix relació entre la variable independent 

i la depenent, és a dir, si la pràctica de meditació, mindfulness i/o ioga influeixen 

en el volum del consum ecològic. 

La hipòtesi nul·la indica que les dues variables són independents i la hipòtesi 

alternativa que són dependents. Per un nivell de confiança del 95% la significació 

és de 0,071. Al ser major a 0,05 no rebutgem hipòtesi nul·la, i rebutgem la hipòtesi 

alternativa. En aquest cas no s’observa una relació entre les dues variables. Tot 

seguit es mostra la taula de dades i la seva corresponent representació gràfica.  

Taula 30: Taula creuada de les variables “volum del consum ecològic” i la pràctica 

de meditació, mindfulness i/o ioga. 
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Figura 77: Gràfic de barres en percentatge del volum del volum del consum ecològic i la pràctica 

de meditació, mindfulness i/o ioga. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta feta en 

línia. 
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