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I. Presentació 
 
I.1 Antecedents 
 
El coneixement dels hàbits i les pràctiques culturals de la ciutadania constitueix un 
element molt important per a la planificació de les programacions culturals dels 
municipis i, a una altra escala, per a la pròpia delimitació de les polítiques culturals 
locals. 
 
Com ja se sap, el coneixement d’aquestes pràctiques es pot assolir, amb unes mínimes 
garanties de fiabilitat a través de procediments demoscòpics – bàsicament enquestes-. 
Però sabut és també, que aquests procediments comporten unes despeses que 
rarament són a l’abast de la gran majoria de municipis de la demarcació provincial de 
Barcelona. 
 
No obstant això, en un cert nombre d’aquests municipis els responsables dels serveis 
culturals s’han plantejat en un moment o altre de la seva gestió la realització d’algun 
tipus de consulta en aquests termes i, que en diversos casos s’han arribat a concretar. 
Quan això s’ha produït, els ajuntaments han realitzat encàrrecs en clau bàsicament 
local, i responent a dinàmiques conjunturals. Així, Sabadell va realitzar una enquesta el 
1997 com a part del procés de realització del Mapa Cultural, o Granollers el 2002 en el 
procés de creació del Teatre Municipal.  
 
En conseqüència, els continguts de les enquestes, tot i que incorporen els ítems de 
consulta més habituals en aquest tipus de procediments, s’estructuren en funció de 
criteris propis que responen a les dinàmiques locals esmentades, el que tendeix a 
dificultar un hipotètic exercici de contrast i comparació entre realitats culturals 
properes o equiparables. 
 
 
I 2. Plantejament del projecte i objectius 
 
Atenent a les reflexions precedents des de l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona es va plantejar als municipis de la demarcació la possibilitat d’establir un 
programa de cooperació municipal en aquesta direcció. Com a resultat d’aquesta 
proposta i de la seva acceptació per part dels responsables municipals destinataris, 
s’ha establert un programa de suport als municipis de la província per a la realització 
d’estudis que permetin un millor coneixement dels hàbits i pràctiques culturals de la 
ciutadania d’aquests municipis.  
 
L’objectiu bàsic d’aquest programa consisteix en posar a disposició dels municipis una 
línia de cooperació tècnica i suport econòmic destinada a la realització d’enquestes 
d’hàbits i consum cultural, plantejades aquestes com a eines per a la millora del 
coneixement de les pròpies realitats culturals i com a instruments d’orientació en la 
planificació i la presa de decisions sobre la cultura local per part dels responsables 
municipals. 
 
Destinataris 
El programa està adreçat, en primer terme, als municipis de la província amb una 
població superior als 50.000 habitants, atès que és en aquest segment on l’enquesta 
d’hàbits de consum cultural es considera un instrument especialment indicat per 
conèixer determinats aspectes de la seva realitat cultural, avaluar les línies d’actuació 
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vigents i orientar les línies d’intervenció futures en el sector. Tot i així, el programa es 
pot fer extensiu a qualsevol municipi de la província d’una menor dimensió 
demogràfica que consideri la necessitat o l’oportunitat de portar a terme una consulta 
d’aquest tipus. En la primera edició del programa hi han participat els següents 
municipis. 
 

MUNICIPIS 
 

POBLACIÓ 
2004 

Hospitalet de Llobregat, L' 246415 
Badalona 214440 
Sabadell 191057 
Terrassa 184829 
Santa Coloma de Gramenet 116012 
Mataró 111879 
Sant Boi de Llobregat 80738 
Manresa 67269 
Rubí 64848 
Prat de Llobregat, El 63312 
Sant Cugat del Vallès 63132 
Viladecans 59343 
Vilanova i la Geltrú 57300 
Granollers 55913 
Castelldefels 52405 
Esplugues de Llobregat 46447 
Vic 35354 

 
I 3. Definició del model d’enquesta  
 
El model d’enquesta s’ha establert atenent a criteris que possibilitin la seva comparació 
amb enquestes de la mateixa tipologia però d’àmbits territorials superiors, de forma 
que els resultats obtinguts permetin comparar i contrastar la realitat cultural local amb 
les tendències que s’apunten en altres enquestes realitzades de forma periòdica a 
nivell europeu, espanyol i català.  
 
No obstant això, el model d’enquesta pretén incidir de forma destacada en aquells 
aspectes del consum cultural més relacionats amb els àmbits d’intervenció més 
habituals als que s’orienten les polítiques culturals locals, com ara la lectura pública, la 
música i arts escèniques, les arts visuals i el patrimoni cultural. L’enquesta possibilitarà 
així el contrast i la comparabilitat dels resultats entre els diferents municipis, el que al 
seu torn constituirà una eina d’observació i anàlisi de les dinàmiques culturals del 
territori de la província. 
 
El programa planteja la realització de les enquestes de forma periòdica, el que 
permetria disposar d’un important volum d’informació seriada i actualitzada de forma 
regular. En principi es preveu realitzar les enquestes amb una periodicitat biennal. Els 
anys alterns el programa estableix la possibilitat de realitzar enquestes amb un altre 
qüestionari que deixaria de banda els aspectes dels hàbits i consum cultural més 
centrats en l’esfera individual i l’àmbit domèstic per concentrar-se en els dominis 
d’intervenció més habituals de les administracions locals de cultura. En aquest cas 
l’enquesta pretén incorporar un apartat significatiu de coneixement, ús i valoració dels 
equipaments i serveis culturals municipals per part de la ciutadania. 
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La definició del model d’enquesta s’ha realitzat partint de les dues premisses 
establertes per al desenvolupament del projecte: d’una banda, garantir la seva 
comparabilitat espacial i temporal, i d’altra banda, adaptar el contingut a les 
necessitats especifiques del conjunt de municipis destinataris. 
Per aquest motiu s’ha optat per adaptar al màxim l’enquesta a la metodologia 
proposada pel Leadership Croup (LEG) d’estadístiques culturals a instàncies 
d’Eurostat15. Una metodologia que ha tingut un primer reflex a nivell comunitari amb 
l’Eurobarometre 56.0, La participació dels europeus en activitats culturals16 i que a 
Catalunya ja s’ha aplicat en la darrera edició (2001) de l’Enquesta de consum i 
pràctiques culturals.17 
 
El model d’Eurostat s’articula en base als vuit dominis culturals i artístics establerts per 
la UNESCO (patrimoni, arxius, biblioteques, llibres i premsa, arts plàstiques, 
arquitectura, arts escèniques i audiovisuals i multimèdia) i estableix una sèrie de 
condicions mínimes per a l’harmonització d’estadístiques culturals en l’àmbit 
comunitari. Entre aquestes condicions s’estableixen les característiques de la mostra, 
els continguts de l’enquesta i la seva organització i classificació. 
 
Val a dir, però, que el model d’Eurostat ha estat pensat i definit per a ser desplegat 
preferentment a escala comunitària i estatal, i per tant no contempla qüestions que 
poden ser poc rellevants en aquesta escala, però que en canvi poden tenir un pes 
significatiu si es traslladen a una escala d’anàlisi local com la que ens ocupa.18 Aquest 
model no incorpora, per exemple, els centres cívics o equipaments similars, que poden 
tenir un paper destacat en la definició de les estratègies culturals dels municipis. El 
model tampoc inclou aspectes relatius a la ubicació dels espais i instal·lacions on es 
realitzen les activitats culturals fora de la llar, unes qüestions que a escala local –i 
encara més en àmbits metropolitans- tenen una especial rellevància atès que se’n 
deriven aspectes com la mobilitat associada a aquestes pràctiques. 
 
La introducció de qüestions referides a aquests aspectes no suposa en cap cas vulnerar 
els criteris d’Eurostat esmentats, sinó que respon a la voluntat d’adaptar al màxim la 
consulta a l’anàlisi de les realitats culturals locals objecte de l’estudi. Val a dir que 
l’Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya pren una direcció similar, en 
tant que també incorpora qüestions específiques a la realitat catalana. 
 
En aquest sentit, i continuant amb la premissa de la comparabilitat, no es pot deixar de 
considerar l’existència d’un instrument de primera magnitud com és l’Enquesta de la 
Regió de Barcelona19 –coneguda també amb la seva denominació precedent 
d’Enquesta Metropolitana -. Aquest treball compta amb una llarga trajectòria, i tot i 
que no es tracta d’una enquesta específica de pràctiques i consum cultural, dedica un 
bloc important de qüestions a tractar elements específics de consum cultural, que en 
                                                      
15 Cultural Statistics in the European Union: Final report of the LEG, Eurostat Working Paper 3/2001 num 
1. 
16 Disponible a internet l’informe sobre l’enquesta dirigit per Rosari Sapadaro (2002) a  
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/ebs_158_complet_fr.pdf 
17 Generalitat de Catalunya, Enquesta de consum i pràctiques culturals de Catalunya, 2001. Resultats 
sintètics, Departament de Cultura i Idescat, 2002. 
18 Sobre aquesta qüestió, els representants de la xarxa Eurocult21.Urban Cultural Profiles Exachange 
Project que agrupa diferents ciutats europees entre les quals hi ha Barcelona, bo i remarcant les 
virtualitats dels treballs d’Eurostat, manifesten la necessitat de disposar d’informació sobre aspectes molt 
importants a nivell local com festivals o centres culturals absents al model d’Eurostat. (“Eurocult21 
Training Event Report” disponible a http://www.eurocult21.org) 
19 Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans, Enquesta de la Regió de Barcelona 2000. Condicions de vida 
i hàbits de la població. I també en les edicions anteriors corresponents als anys 1990 i 1995. 
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molts casos permeten deduir-ne aspectes com l’estudi de la mobilitat relacionada amb 
les pràctiques culturals. 
 
Per tant el nostre model d’enquesta s’ha elaborat procurant harmonitzar al màxim 
possible tots els continguts propis, incorporats a banda dels criteris d’Eurostat, amb 
continguts equiparables presents a l’Enquesta de la Regió de Barcelona. D’aquesta 
forma s’obtenen nous elements de comparabilitat, en aquest cas relatius al context 
territorial immediat en el que s’inscriuen les dinàmiques culturals locals objecte 
d’anàlisi. 
 
I 4. Delimitació del qüestionari 
 
El qüestionari s’ha elaborat seguint els criteris esmentats en l’apartat precedent, és a 
dir, partint del model Eurostat com a document base, i incorporant elements de 
l’Enquesta de la Regió de Barcelona així com algunes qüestions específiques que no es 
contemplen en cap dels models precedents però que hom considera pertinents per 
assolir una millor aproximació a les dinàmiques culturals locals, i més específicament 
en els àmbits d’intervenció de l’administració local. Pel que fa a aquest darrer punt, 
s’ha previst la possibilitat d’incorporar uns apartats d’ampliació sobre qüestions 
referides a freqüentació i satisfacció dels equipaments i programacions culturals locals. 
 
L’organització dels blocs s’estableix a partir de dos paràmetres: origen del qüestionari i 
tipologia d’hàbits i pràctiques de consum cultural. 
 
Quant a l’origen del qüestionari s’estableixen les tres possibilitats esmentades: 
 

- Eurostat (E) 
- Enquesta de la regió de Barcelona (B) 
- Qüestionari propi (P) 

 
Pel que fa a les tipologies d’hàbits de consum s’estableixen també tres possibilitats: 
 

- Hàbits de consum individual (1 ) 
- Pràctiques associades a espais o equipaments ( 2) 
- Disposició de béns i equipaments culturals ( 3) 

 
El creuament d’aquests dos paràmetres s’il·lustra en la següent matriu: 
 

 HÀBITS 
INDIVIDUALS 

RELACIONATS 
AMB ESPAIS 

EQUIPAMENTS DE 
LA LLAR 

EUROSTAT (E) (E1) 
 

(E2) (E3) 

ENQUESTA RESTA 
BARCELONA (B) 

(B1) (B2)  

QÜESTIONARI 
PROPI (P) 

(P1) (P2)  
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Detall del qüestionari 
Participació en activitats culturals 
 

 Visita a museus 
 Visita a monuments i jaciments arqueològics 
 Visita a biblioteques 
 Visita a arxius 
 Visita a centres culturals polivalents (centres cívics, casals, ateneus, etc.) 
 Lectura de llibres 
 Lectura de diaris 
 Lectura de revistes 
 Educació artística i realització d’activitats artístiques 
 Audició de música 
 Assistència a concerts 
 Assistència a espectacles de teatre 
 Assistència a espectacles de dansa 
 Assistència a espectacles de circ 
 Assistència a festes populars i programacions festives 
 Equipaments culturals a la llar 
 Audiovisuals: ràdio i televisió 
 Ús de tecnologies de la informació i la comunicació (internet) 
 Canals d’informació sobre activitats culturals 
 Associacionisme 

 
Dades sociodemogràfiques 
 

 Sexe 
 Edat 
 Nivell d’estudis 
 Lloc de naixement 
 Lloc de naixement del pares 
 Llengua d’ús habitual 
 Situació vital 
 Situació professional 

 
La versió completa d’aquest qüestionari de la qual se’n va fer la versió informatitzada 
adaptada a la metodologia CATI es presenta a l’annex d’aquest document. 
 
Disseny de la mostra 
D’acord amb els objectius de l’enquesta s’ha procedit a la realització d’un disseny 
mostral amb quotes d’edat i sexe. La grandària de la mostra és de 13.600 entrevistes 
corresponents a 800 entrevistes per a cadascun dels 17 municipis entre persones 
majors de 14 anys, que constitueixen respectivament l’àmbit territorial i poblacional de 
l’enquesta. El marge d’error per al conjunt de la mostra és de 0,90% i del 3,46% per a 
cada municipi de forma individual. 
 
Les quotes d’edat i sexe es van establir amb correspondència a la darrera actualització 
del padró municipal d’habitants, corresponent a 1-01-2004. 
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Treball de camp 
 
El treball de camp s’ha dut a terme mitjançant una empresa consultora externa amb el 
procediment d’entrevista telefònica mitjançant el sistema CATI. El treball de les 
operadores i operadors ha estat coordinat per un responsable d’equip sota la 
supervisió de l’Oficina d’Avaluació i Serveis de Qualitat i del Centre d’Estudis i Recursos 
Culturals de la Diputació de Barcelona. 
 
Les entrevistes es van fer entre els mesos d’abril i juny de 2005 amb horaris de matí i 
tarda de dilluns a divendres i també de dissabte matí. Les tasques de control, 
depuració, codificació i homogeneïtzació del fitxer de dades així com de l’explotació 
dels resultats s’ha portat a terme pels servis tècnics de l’Oficina d’Avaluació i Serveis de 
Qualitat i del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació. 
 
I 5. Variables principals i indicadors d’anàlisi 
 
Els principals grups de variables per a les diferents activitats són: 
 
Genèric d’activitat o pràctica 
 
Es tracta de l’indicador bàsic i fonamental de registre de desenvolupament de les 
diferents activitats i pràctiques que permet quantificar el nombre total de persones que 
han participat o no en cadascuna de les activitats. Quan s’ha establert un marc 
temporal de realització aquest ha estat “durant els darrers 12 mesos” seguint els 
criteris del qüestionari Eurostat. 
 
Assiduïtat/freqüència 
 
En un nombre significatiu d’activitats, i en cas de resposta afirmativa de realització, 
s’estableix el grau d’assiduïtat o freqüència –en el període descrit dels darrers 12 
mesos- com a mesura quantitativa. En el cas d’activitats com la lectura, la mesura 
quantitativa s’estableix pel nombre de llibres llegits en el mateix període. La pauta de 
classificació de la freqüència de realització ha estat de forma general: 
 

a) 1 a 3 vegades  
b) 4 a 6 vegades 
c) 6 a 12 vegades 
d) més de 12 vegades 

 
En algunes activitats com les biblioteques o els centres culturals polivalents que poden 
comportar nivells més alts d’assiduïtat s’ha establert un nombre més elevat de 
possibilitats que va des de l’assistència diària o gairebé diària fins a la més ocasional. 
 
Lloc –municipi- de realització  
 
Quan l’assistència a una activitat pot comportar desplaçament a un municipi diferent 
del de residència habitual s’estableixen les següents possibilitats: 
 

a) Al propi municipi 
b) A Barcelona 
c) A altres municipis 
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Caracterització de l’activitat o pràctica 
 
En determinades activitats o pràctiques es demana algun nivell de concreció sobre les 
característiques de l’activitat. Així per exemple, en l’assistència a programacions 
festives s’estableix el tipus de celebració i d’actes; pels concerts i l’audició de música 
s’estableixen també els gèneres musicals; per la televisió s’estableixen les cadenes més 
habituals, etc. 
 
Motiu de realització 
 
En activitats com biblioteques, arxius o internet s’estableix la motivació principal de l’ús 
o la visita (professional, estudis, oci, etc.) i el tipus d’activitats que s’hi realitzen de 
forma més freqüent. 
 
Especificació nominal 
 
En determinades activitats o pràctiques es detalla concretament el canal (TV), mitjà 
(premsa escrita) o la relació nominal de l’equipament visitat (museus).  
 
Síntesi dels principals indicadors del qüestionari 
 

 Genèric Freqüència/ 
quantitat 

Ubicació Caracte-
rització 

Motiu Nomina 

Museu       

Exposició       

Monument       

Biblioteca       

Arxiu       

Lectura llibres       

Lectura diaris       

Lectura revistes       

Pràctica artística       

Audició música       

Concert       

Teatre       

Dansa       

Circ       

Cinema       

Programacions Festives       

Equipament llar       

TV       

Ràdio       

Internet       

Associacionisme       

Centre Cívic       
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I 6.Característiques de la classificació 
 
Les característiques de la classificació personal utilitzades en l’enquesta han estat en 
primer terme: gènere, edat, nivell d’estudis, llengua habitual, llengua dels pares, lloc 
de naixement, situació vital i situació laboral. No obstant això en la primera explotació 
de l’enquesta s’ha prescindit de les variables “llengua dels pares” i “situació vital”, 
reservant-nos la possibilitat d’incorporar aquestes variables en futures explotacions 
globals o parcials de la informació enregistrada. 
 
En la classificació per edats s’han respectat els mateixos trams establerts per quota de 
mostra, és a dir: 
 

 de 15 a 24 anys 
 de 25 a 34 anys 
 de 35 a 44 anys 
 de 45 a 54 anys 
 de 55 a 64 anys 
 de 65 anys i més 

 
Quant al nivell d’estudis s’ha establert una classificació en quatre nivells de definició 
bàsica més un cinquè grup per ubicar altres possibilitats20: 
 

 Sense estudis o estudis primaris no finalitzats 
 Estudis primaris finalitzats 
 Estudis secundaris (Batxillerat, BUP, FP, ESO indistintament) 
 Estudis universitaris (estudis superiors o de grau mitjà indistintament) 
 Altres estudis (en casos que no s’ajustin exactament a cap de les fórmules 

precedents) 
 
Quant als criteris lingüístics, s’ha optat per la fórmula llengua habitual d’us per part 
dels entrevistats amb la següent classificació: 
 

 Català 
 Castellà 
 Totes dues 
 Altres 

 
Pel que fa al lloc de naixement s’han establert també quatre nivells de classificació: 
 

 Al mateix municipi de residència 
 Resta de Catalunya 
 Resta d’Espanya 
 Estranger 

 

                                                      
20 L’Educació Secundària Obligatòria (ESO)s’ha considerat per coherència amb la denominació dins el grup 
d’educació secundària. No obstant això, per molts altres aspectes com ara el seu caràcter d’educació 
bàsica i obligatòria el faria més equiparable a l’antiga EGB que no pas al nous estudis postobligatoris de 
batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Caldrà valorar en properes edicions del Demoscerc la 
reclassificació d’aquest nivell d’educació. 
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Quant a la situació laboral es va establir inicialment una classificació amb vuit 
situacions, però a l’hora de l’explotació de l’enquesta es va considerar oportú reduir 
aquest nombre i realitzar una reclassificació agrupant algunes de les situacions prèvies 
fins a l’actual classificació: 
 

 Ocupats 
 Desocupats 
 Jubilats 
 Estudiants 
 Feines de la llar 
 Altres situacions 

 
A banda de les variables d’edat i sexe no s’han establert quotes de mostra en la resta 
de variables, per això s’han pogut produir algun tipus de biaix entre les dades de la 
mostra i les dades del padró dels municipis respectius, mantenint l’enquesta però dins 
els marges d’error i nivells de confiança esmentats. Tot i així, cal fer un incís particular 
pel que fa al lloc de naixement de la població. Com és abastament conegut, Catalunya 
ha rebut en els darrers anys un fort contingent migratori, que segons les darreres 
estimacions situaria la població nascuda a l’estranger al voltant del 13% del total, el 
que suposaria una de les taxes més elevades d’Europa.  
 
El procés s’ha produït amb una intensitat i velocitat de tal dimensió que al seu torn 
haurà de requerir forçosament un procés molt més dilatat d’assentament a mig o llarg 
termini, amb canvis de domicili i/o de localitat de residència. Sobre aquest punt val a 
dir que la relativa inestabilitat que suposa aquest procés d’assentament comporta, 
entre altres qüestions, que el nivell de penetració de la telefonia fixa entre aquests 
col·lectius sigui molt inferior a la mitjana de la població, i, per tant, atès que l’enquesta 
s’ha realitzat sobre usuaris de telefonia fixa, aquests col·lectius de la nova 
immigració han quedat infrarepresentats en la mostra. 
 
De fet, les persones nascudes a l’estranger suposen el 4,7% del total de la mostra, 
quan en el conjunt dels 17 municipis del Demoscerc, la xifra real se situa al voltant del 
10%. A més a més, les persones enquestades corresponen preferentment a col·lectius 
amb una trajectòria o major capacitat d’assentament –població d’origen europeu, 
comunitari o iberoamericà- que al seu torn no representen el conjunt d’una immigració 
formada per col·lectius ja de per si molt diversos i complexos.  
 
Aquesta mateixa desviació es pot projectar en el cas de la llengua d’ús habitual. Tot 
i que l’enquesta no formula la qüestió sobre quina és la llengua materna sinó la d’ús 
habitual, i que una part important dels nous migrats utilitzin progressivament una de 
les llengües oficials del país a banda de les pròpies, la xifra de 1,4% de persones que 
afirmen utilitzar una llengua diferent al català o castellà pugui ser en realitat més 
elevat com a mínim en àmbits com el familiar. En tot dos casos caldrà esperar a 
pròximes edicions de l’enquesta per poder anivellar la presència d’aquests grups. 
 
Pel que fa a les variables de classificació geogràfica o territorial, el Demoscerc és 
una enquesta elaborada a partir d’una mostra significativa a nivell municipal, per 
tant queda clar que aquest àmbit municipal és el nivell bàsic de classificació geogràfica. 
De fet, el tractament global de les dades de l’enquesta s’ha d’entendre com una 
agregació de les dades municipals respectives, sense altre criteri previ de selecció 
territorial que el que suposa la voluntat de participar a l’enquesta dels disset municipis 
esmentats.  
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Això no exclou la possibilitat d’establir altres àmbits territorials homogenis d’anàlisi, 
com ara les diferents corones metropolitanes, però ho condiciona de forma evident. 
Aquests àmbits han estat utilitzats en algunes de les enquestes de referència com ara 
l’enquesta de la Regió de Barcelona, però en el nostre cas, no s’ha seguit un criteri 
explícit de distribució de la mostra que es pugui considerar representativa d’aquests 
àmbits geogràfics, sinó, altra vegada, d’alguns dels municipis que formen aquests 
àmbits.  
 
I.7 Descripció i anàlisi dels resultats  
 
La descripció i l’anàlisi dels resultats s’estableix bàsicament a partir de les anomenades 
variables estructurals o sociodemogràfiques. Tot i que el criteri d’adoptar aquest 
tipus de variables com a variables independents fonamentals pot ser discutible, ja que 
comporten l’assumpció d’uns nínxols d’adscripció social determinats i no uns altres 
(Martínez, Gonzalez, De Miguel 2005), és la pràctica més habitual i comuna en 
l’explotació d’aquest tipus d’enquestes. Els creuaments bàsics s’han establert, en 
primer terme amb les variables de gènere, edat i nivell d’estudis, en el benentès que 
constitueixen un recurs per interpretar i explicar els hàbits i les pràctiques culturals de 
la ciutadania. De forma secundària s’han considerat també altres variables com la 
llengua habitual, lloc de naixement i la situació laboral. 
 
Com acabem de dir, pel que fa a la classificació territorial, el fet que l’enquesta 
s’hagi construït a partir de mostres de municipis estadísticament significatives, 
permet arribar al màxim nivell de desagregació, i per contra, l’agregació de dades no 
garanteix la representativitat en termes estadístics d’àmbits geogràfics més o menys 
homogenis com poden ser les respectives corones metropolitanes de Barcelona. No 
obstant això, en alguns casos s’ha procedit a realitzar aquesta agregació amb una 
intenció merament exploratòria i com a metodologia de contrast amb altres enquestes, 
concretament, l’enquesta de la Regió de Barcelona. 
 
Tot i que el plantejament de l’enquesta es basa en el model d’Eurostat, la descripció i 
l’anàlisi dels resultats no s’ajusta exactament a aquest model sinó que sent fidels als 
objectius del projecte Demoscerc s’ha optat per un patró propi que s’estableix tenint 
com a primer referent l’àmbit cultural local, i més concretament les claus de l’acció 
cultural de les administracions públiques en l’àmbit municipal. Aquesta elecció ens ha 
portat a establir un tractament sectorial de les diferents variables i la seva organització 
des de l’òptica de la intervenció cultural local. Així, per exemple, en les enquestes 
d’àmbit nacional resulta habitual tractar conjuntament les biblioteques amb els arxius i 
centres de documentació aplicant els criteris proposats per la Unesco. Aquí s’ha optat 
per agrupar biblioteques i centres culturals polivalents en la categoria de “centres 
culturals de proximitat”, entenent que aquesta és la funció prioritària que s’està 
atorgant a aquests equipaments des de la visió de les polítiques culturals locals a casa 
nostra. De forma similar, s’ha optat per situar la variable de “festes populars i 
programacions festives” conjuntament amb les activitats musicals i escèniques. 
 
Continuant en aquesta direcció, en la descripció i anàlisi dels resultats es dóna especial 
relleu a tots els arguments i línies d’interpretació que poden aportar lectures i claus 
d’interpretació des de la mateixa òptica de l’acció cultural local. En aquest sentit, val 
a dir que malgrat que l’enquesta s’ha dissenyat com un instrument per conèixer millor 
els hàbits i les pràctiques culturals de la població de cadascun dels municipis, se’n pot 
derivar de forma implícita una lectura de la participació cultural d’aquesta població en 
aquelles activitats que constitueixen el nucli de l’oferta cultural local, com a usuaris o 
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públics (o no públics) d’aquesta oferta. Si bé cal insistir en deixar clar que l’enquesta 
no s’adreça a la població en tant que usuaris o públics de les ofertes locals de cultura, 
és evident que, amb totes les dosis de prudència que calguin, se’n poden extreure 
lectures des d’aquesta perspectiva.  
 
La possibilitat d’establir rangs, classificacions i comparacions entre municipis facilita 
aquesta opció. Per exemple, si un municipi obté un percentatge de població que afirma 
assistir al teatre al propi municipi molt per sobre de la mitjana dels 17 municipis, 
l’associació d’aquesta dada com a resposta a l’oferta teatral local –i la seva relació amb 
la resta d’ofertes teatrals- resulta pertinent. 
 
Com ja s’ha dit, l’enquesta s’ha construït a partir d’una mostra de 800 individus per 
cada municipi de forma que aquesta resulti suficient per obtenir representativitat a 
escala municipal en l’explotació dels ítems bàsics sense haver de recórrer a 
agregacions posteriors. Cal advertir que el marge d’error de la mostra que en el 
conjunt de l’enquesta se situa en el 0,9%, s’eleva fins al 3,4% al nivell dels municipis, 
mantenint el nivell de confiança del 95%. Amb aquest tamany de mostra, la projecció 
dels resultats de l’enquesta sobre el conjunt de la població a escala municipal no 
permet realitzar la mateixa classificació que s’estableix per al conjunt en grups de 
gènere, edat o nivell d’estudis, de forma que en l’explotació de l’enquesta a escala 
local sols s’han tingut en compte els resultats generals dels diferents ítems, descartant 
les classificacions i correspondències que si s’han realitzat en el tractament global de 
l’enquesta. 
 
Tot i aquestes limitacions, l’enquesta municipal permet disposar d’una primera 
radiografia dels hàbits culturals de la població i possibilita la comparació i contrast amb 
la situació dels diferents municipis. La informació individualitzada s’ha lliurat a 
cadascun dels 17 municipis. Aquests informes municipals no s’incorporen en el seu 
conjunt a aquest document global del Demoscerc, però si que se n’extreuen algunes 
dades que possibiliten una aproximació a les dinàmiques culturals locals respectives, i 
de la seva projecció en les dinàmiques culturals territorials. 
 
En tractar-se de la primera edició de l’enquesta no es pot establir un procediment de 
comparació amb edicions anteriors que aportaria la visió evolutiva dels resultats. A 
manca d’aquesta possibilitat s’ha optat per establir comparacions puntuals amb altres 
enquestes d’aquest tipus realitzades en els darrers anys a nivell de Catalunya, Espanya 
i la Unió Europea. En concret s’han tingut en compte les següents enquestes. 
 

 Enquesta de la Regió de Barcelona, edició de l’any 2000 realitzada per l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans. 

 Enquesta de Consum i Pràctiques Culturals de Catalunya 2001, realitzada pels 
Departament de Cultura i l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 Enquesta sobre la participació dels europeus en activitats culturals 2001, 
realitzada per la Direcció General de Premsa i Comunicació de la UE a petició 
d’EUROSTAT. 

 Enquesta d’hàbits i pràctiques culturals a Espanya 2002-03 realitzada pel 
Ministeri de Cultura i Educació (MCE) i la Societat General d’Autors d’Espanya 
(SGAE). 
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I.8 Organització i presentació dels continguts 
 
En el primer apartat es fa el tractament i anàlisi dels resultats globals de l’enquesta 
agrupats de forma sectorial amb els plantejaments descrits i amb els següents criteris: 
 

 Activitat (en termes de participació o no) 
 Freqüència o assiduïtat de les activitats o pràctiques 
 Ubicació de les pràctiques (en alguns casos quan aquestes accions poden 

comportar desplaçaments intermunicipals.) 
 
 
En el segon apartat s’ha complementat l’anàlisi amb la introducció de les variables 
explicatives principals i complementàries. Seguint els criteris de classificació ja apuntats 
s’han incorporat en un primer terme les variables de gènere, edat i nivell d’estudis i 
s’han complementat amb altres característiques de la classificació com són l’origen, 
llengua habitual i situació laboral. Com a subapartat dins aquest mateix apartat s’ha 
introduït també l’anàlisi multivariable, a partir del creuament de les variables principals 
de classificació precedents, en concret del gènere amb el nivell d’estudis i amb l’edat, i 
de l’edat amb el nivell d’estudis. Aquesta classificació ha servit per delimitar perfils 
personals en funció de la seva vinculació amb les activitats i pràctiques culturals, uns 
perfils de població que poden ser llegits en part com a segments de demanda si 
s’observen des de l’òptica de l’anàlisi d’audiències. 
 
A banda d’interpretar les dades sobre la pròpia enquesta i de contextualitzar-les dins el 
marc teòric i conceptual corresponent, també s’han efectuat contrastos i comparacions 
amb les altres enquestes de referència o estudis derivats d’aquestes mateixes 
enquestes sempre que ha estat possible. 
 
En el tercer apartat donant continuïtat als procediments precedents s’ha realitzat 
l’anàlisi de correspondències múltiples a partir del programari informàtic especialitzat. 
Per aquest procediment s’ha seleccionat un grup d’activitats (seguint el mateix criteri ja 
esmentat de vinculació amb l’acció cultural local –és a dir, les activitats relacionades 
amb l’activitat artística i festiva, el patrimoni cultural i l’acció cultural de proximitat- ) 
que s’han relacionat amb les variables explicatives principals. D’aquest anàlisi se n’han 
extret factors explicatius que interrelacionen les diferents variables. Com anàlisi 
complementari s’ha utilitzat l’anàlisi de classificació el qual ens proporciona perfils 
socioculturals també argumentats en el següent procediment. 
 
En el quart apartat i com a apèndix del procediment anterior s’ha fet una darrera 
selecció de 5 activitats que es consideren més comuns i representatives de la 
intervenció pública local en cultura (biblioteques, museus,l teatre, concerts i 
exposicions) i s’ha procedit a agrupar les persones segons el seu grau de participació 
en aquestes activitats en funció de les variables de sexe, edat i nivell d’estudis. 
D’aquest procediment se n’ha obtingut també uns perfils que es poden llegir de forma 
implícita en clau d’usuaris i/o públics –i no públics- de l’activitat cultural local, i més 
concretament d’aquestes activitats culturals de referència. 
 
Finalment s’ha realitzat una exploració dels resultats a nivell municipal. Sense entrar al 
detall individual i nominal de cadascun dels 17 casos, s’ha realitzat d’una banda el 
recorregut diferencial de les pràctiques culturals respectives en el conjunt d’aquests 17 
municipis per constatar si s’observen comportaments més o menys homogenis o 
s’estableixen diferències notables entre municipis en cadascuna de les activitats. 
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Aquesta informació s’ha complementat i contrastat, amb els resultats de la mobilitat 
intermunicipal que generen algunes d’aquestes activitats que poden comportar 
desplaçament. 
 
D’altra banda s’han establert correlacions entre els resultats municipals en algunes de 
les activitats o pràctiques amb altres variables externes en funció de variables 
independents. En concret s’han considerat la renda familiar per càpita municipal com a 
factor significatiu de les diferències de participació cultural entre els municipis, i d’altra 
banda, s’ha considerat la distància a Barcelona com a factor relacionat de forma 
inversa amb la realització de les activitats en el propi municipi de residència.  
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Descripció i anàlisi dels resultats. 
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Síntesi de conclusions (resum executiu) 
 
Gairebé el 60 % de la població del conjunt de municipis que han participat en 
l’enquesta ha realitzat en alguna ocasió durant els darrers 12 mesos, alguna de les 
activitats culturals que formen el nucli de la intervenció pública local: assistència a 
biblioteques, museus, exposicions, programacions musicals i escèniques. Aquesta xifra 
s’eleva fins al 70 % si s’inclouen també les programacions festives. 
 
L’assistència a biblioteques constitueix la pràctica més habitual entre aquest 
grup d’activitats, i només se situa per sota del cinema entre totes les activitats que es 
realitzen fora de la llar: gairebé el 40% de la població afirma haver visitat una 
biblioteca com a mínim una vegada durant el darrer any. 
 
La visita a una biblioteca constitueix també l’activitat que es realitza de forma 
més assídua: el 60% de les persones que han visitat una biblioteca ho han fet de 
forma habitual. 
 
El nivell de participació en activitats culturals varia de forma significativa entre els 
17 municipis de l’enquesta. El diferencial de participació és més pronunciat en alguns 
àmbits d’activitat: el percentatge de visites a museus o exposicions varia gairebé 20 
punts entre els municipis que obren i tanquen el rang, mentre que en el cas del teatre 
la diferència intermunicipal es inferior a 10 punts. 
 
Evidentment no hi ha “guanyadors” ni “perdedors” en termes de participació cultural i 
nivells d’activitat local, sinó la constatació de realitats locals diverses i diferenciades. 
Els resultats de l’enquesta aporten punts de vista que faciliten una aproximació a 
aquestes dinàmiques que s’expliquen per una combinació de factors demogràfics, 
socials i territorials associats amb les trajectòries i les tradicions locals respectives . 
 
El lloc de realització preferent de les activitats que poden comportar mobilitat entre 
municipis varia en funció de les pràctiques: les visites a biblioteques es realitzen 
en equipaments dels municipis de residència en prop del 90% dels casos, mentre que 
en l’altre extrem, l’assistència al teatre -i en menor mesura als espectacles de música 
en viu- es fa de forma preferent a Barcelona. 
 
Aquesta mobilitat per assistir a les activitats culturals també presenta importants 
diferències intermunicipals: la proximitat i/o facilitat de comunicació amb 
Barcelona resulta el factor clau per interpretar aquesta mobilitat, però l’observació 
detallada dels resultats municipals permet observar la influència que la configuració de 
les ofertes locals respectives en els diferents dominis culturals i artístics juga en la 
capacitat de retenció de públics en les programacions culturals locals. 
 
El nivell d’estudis de la població es confirma com la variable decisiva a l’hora 
d’interpretar els hàbits culturals de la població i els nivells diferencials de participació: 
les persones amb estudis universitaris estan clarament sobrerepresentades en 
pràcticament tots els àmbits d’activitat. 
 
L’edat és també una variable important en l’explicació dels diferencials de 
participació, però més matisat que l’anterior: en general es produeix un major nivell de 
participació entre el grup d’edat més jove, però, per contra, aquesta participació 
tendeix a ser ocasional i poc regular. 
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Pel que fa al component de gènere, no s’observen variacions significatives entre 
el nivell de participació d’homes i dones. Es detecta un lleu predomini molt lleu 
del component masculí en termes de participació en la majoria d’activitats, que 
s’atenua quan incorporar el factor d’assiduïtat i que es pot arribar a invertir si aquesta 
variable de gènere es combina amb el nivell d’estudis. 
 
De la combinació de les variables precedents es pot afirmar que el perfil tipus de la 
persona més activa culturalment correspon a una dona d’entre 15 i 24 anys 
amb formació universitària. Per contra, en l’altre extrem, és a dir amb els nivells 
més baixos d’activitat cultural el perfil tipus correspondria a dona, sense estudis, de 
més de 65 anys, essent aquest factor menys rellevant que l’anterior. 
 
Respecte això, cal observar que prop del 40% de les persones no han participat 
en cap de les activitats considerades de referència –biblioteca, museu, 
exposició, teatre, concert-, i entre aquest grup, hi ha un predomini de dones (42% per 
36% d’homes), i també una clara sobrereprentació de les persones amb baixos nivells 
formatius (prop del 70% de les persones sense estudis). 
 
Finalment, constatar que aquestes persones que no participen en cap de les activitats 
de referència, en alguns municipis superen el 45% de la població. 
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1 Assistència, freqüència i lloc de realització de les pràctiques 
culturals per grups d’activitats 
 
1.1 Activitats amb desplaçament 
 
1.1.1 Activitats artístiques i programacions festives 
 
L’assistència al cinema constitueix l’activitat més freqüent (56,9%) en aquest grup 
d’activitats extradomèstiques, situant-se amb uns valors molt superiors a la resta 
d’activitats més o menys contigües com l’assistència a programacions de teatre. Tenint 
en compte que el gruix de l’oferta de cinema correspon als circuits d’exhibició 
comercial, entre les activitats que formen el gruix de les programacions artístiques 
municipals, sobresurten el teatre (24,8%) i la música en viu (24,4%), seguits a molta 
distància per la dansa, que amb sols un 6% d’assistència es confirma com l’activitat 
més minoritària d’aquest grup.  
 

Taula 1. Programacions artístiques i festives 
(% participació) 

Activitats % assistents 
Teatre 24,8 
Concert 24,4 
Dansa 6 
Circ 6,6 
Cinema 56,9 
Programacions Festives 37,5 

 
I encara dins el mateix grup, menció a part mereixen les programacions festives on 
com ja s’ha explicat caldria situar tot tipus de celebracions tradicionals relacionades 
amb el calendari festiu (festes majors, carnestoltes, etc.) així com noves celebracions 
de caire popular i sovint massiu –a l’estil de la Feria de Abril o similars-. Aquests tipus 
d’activitats amb prop d’un 40% de respostes afirmatives, són les que atreuen més 
participació entre les programacions promogudes normalment des dels ajuntaments. 
 
Comparant aquestes dades amb les d’altres enquestes sobre hàbits i consum cultural 
realitzades recentment, en aquestes activitats els resultats de l’enquesta Demoscerc 
presenten uns valors un xic inferiors a les altres enquestes, tot i que s’aproximen molt 
als de l’enquesta europea d’EUROSTAT. Tal i com es pot comprovar en la següent 
taula, les xifres són pràcticament equivalents en l’assistència a espectacles de circ i 
dansa, i baixen una mica més en els apartats de teatre i música en viu. En concret, 
l’assistència al teatre baixa aproximadament 6 punts percentuals al Demoscerc 
respecte les enquestes del Departament de Cultura i del MCE-SGAE.  
 
Aquesta diferència s’accentúa encara una mica més en l’apartat d’assistència a 
concerts, però en aquest cas les dades s’han de contextualitzar en relació als criteris i 
factors d’ordre general exposats a l’inici del document21.  

                                                      
21 En el cas concret de la música en viu cal fer un incís metodològic: el qüestionari Demoscerc inclou una 
pregunta sobre participació a festes populars, que al seu torn inclou participació en concerts i audicions 
musicals programades en el marc d’aquestes celebracions, de forma que es pot haver produït una divisió 
de les respostes afirmatives entre les dues activitats. 



 20

 

Taula 2. Participació en activitats escèniques. Comparativa enquestes 

 
Demoscerc 

2005 
Dep.Cultura 

2001 
SGAE/MCE 

2000-03 
EUROSTAT 

2001 

concert 24,4 32,1 32,5* 28,2 

teatre 24,8 29,9 31,9 26,3 

dansa 6,0 7,6 8,3 9,7 

circ 6,6 5,9 4,8  

cinema 56,9 63,0 62,1 53,7 

(*) El qüestionari distingeix entre música clàssica (13,2%) i actual (32,5%) 
 
Si s’observa ara el nivell de reiteració de les activitats que s’associen de forma més 
habitual a programacions estables, es pot comprovar com de nou el cinema constitueix 
l’activitat amb un nivell de freqüentació més elevat, i en certa forma, l’única d’aquestes 
activitats que comporta un nivell remarcable d’assiduïtat entre un nombre significatiu 
de persones que realitzen aquesta activitat: més del 80% de les persones que van 
assistir al cinema ho van fer amb una certa assiduïtat, mentre que entre les altres 
activitats, aquesta xifra baixa per sota del 50%. 
 
 

Activitats escènqies. Relació d'assistents habituals 
i ocasionals (sobre el total d'assistents)
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Quant a la mobilitat associada a aquestes pràctiques s’estableixen escenaris 
diferenciats per a cadascun dels casos. L’assistència al cinema es produeix de forma 
preferent al propi municipi de residència (68% dels casos) fet que s’ha de relacionar 
amb l’existència d’una oferta regular i relativament abundant de cinema comercial a la 
gran majoria dels 17 municipis, condició que no es pot fer extensiva ni generalitzable al 
conjunt de les altres activitats. 
 

Taula 3. Lloc de realització de les activitats 

 Concerts Teatre Dansa Cinema 
Propi municipi 34,8% 35,1% 49,8% 68,2% 
Barcelona 66,6% 73,8% 49,5% 28,5% 
Altres llocs 15,3% 5,9% 12,0% 17,9% 

 
En aquest sentit, cal destacar que la ciutat de Barcelona es confirma com a clara 
referència per a les programacions teatrals i musicals (i en menor grau també per a la 
dansa), el que significa que una proporció important de la població associa l’assistència 
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a aquest tipus d’espectacles amb el desplaçament a Barcelona22. En el cas de les 
programacions artístiques, la concentració d’oferta a Barcelona es podria situar en la 
línia de les observacions realitzades per James Heilburn als EUA en que establia que les 
arts i la cultura s’inscriuen en la teoria clàssica dels llocs centrals establerta pel geògraf 
alemany W. Cristaller. Heilbrun (1992) estableix que es produeix una clara correlació 
entre el tamany d’una ciutat i la dimensió de la seva oferta artística, fins al punt que el 
creixement de l’oferta se situa proporcionalment per sobre de l’increment del tamany 
de població, el que vindria a determinar unes jerarquies urbanes clarament establertes 
en aquest àmbit d’activitat. El geògraf René Verhoeff (1989 i 1992) va poder constatar 
aquest mateix efecte en el cas dels Països Baixos. Aquesta forta concentració i 
especialització de l’oferta artísitca a Barcelona provoca un efecte d’atracció, de forma 
que els desplaçaments a altres llocs resultin gairebé irrellevants. Fent una lectura 
d’aquestes dades en clau de polítiques locals de difusió artística confirmaria les 
escasses transferències de públics entre programacions locals d’arts escèniques i 
consegüentment, la dificultat d’atreure públics extralocals a la gran majoria de 
programacions municipals. Les xifres són un xic més elevades en el cas de la música 
en viu, fet que cal relacionar amb una major disposició a cercar les propostes 
artístiques més específiques i especialitzades allà on es produeixen per part d’uns 
públics més fidels i amatents a les diferents manifestacions musicals. 
 
1.1.2 Visites a museus, arxius, exposicions i monuments i jaciments 

arqueològics 
 
Els museus encapçalen la classificació en aquest grup de pràctiques culturals 
relacionades amb l’assistència a institucions i equipaments de patrimoni. En concret 
gairebé una tercera part de les persones enquestades afirmen haver visitat un museu 
en els darrers 12 mesos. Aquesta xifra baixa fins el 20,9% quan es tracta de visites a 
exposicions o galeries d’art. Cal recordar que el qüestionari no distingeix en aquest cas 
entre les diferents possibilitats d’activitats a realitzar en un museu, i en concret, no 
s’estableix la possibilitat de discriminar entre visites als fons o col·leccions permanents 
i a exposicions o mostres temporals. En aquest sentit, hom pot suposar que una part 
important de les visites a museus comportin també haver visitat una exposició 
temporal, que no ha estat comptabilitzada de nou com a activitat específica. 
 

Taula 4. Visites a equipaments de patrimoni 
(% participació) 

Activitats % assistents 

Museu 31,6 

Monuments 27,9 

Exposició 20,6 

Arxiu 3,5 
 
Les visites a monuments, conjunts artístics o jaciments arqueològics suposen el 27,9% 
de les respostes afirmatives, menys de quatre punts percentuals per sota dels museus, 
i finalment, els arxius o centres de documentació solament afecten al 3,5% de 
respostes positives - una dada que, d’altra banda, no deixa de ser rellevant,  atenent a 
la natura  d’aquest tipus d’equipaments -. 

                                                      
22 Les dades sobre desplaçament de públics de teatre a Barcelona coincideixen a grans trets amb les de 
l’enquesta de la Regió de Barcelona (2000) on el percentatge de persones que assistien al teatre a 
Barcelona entre els municipis de la primera corona metropolitana era del 69,7% i del 64,3% entre els 
municipis de la segon corona. 
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En relació a les altres enquestes analitzades, en aquest grup d’activitats els resultats 
mostren uns comportaments més heterogenis entre les diferents enquestes que els 
apuntats en el grup anterior. A grans trets, els resultats del Demoscerc coincideixen 
amb els de l’enquesta de l’SGAE-MEC –les xifres sobre arxius i monuments són gairebé 
idèntiques- mentre que l’enquesta de la Generalitat reflecteix unes xifres 
significativament més altes en totes les activitats. L’enquesta de la Regió de Barcelona 
inclou únicament la dada sobre visites a museus, i aquesta coincideix pràcticament 
amb la de l’enquesta de la Generalitat. 
 

Taula 5. Visites a equipaments de patrimoni. Comparativa entre enquestes 

 
DEMOSCERC 

2005 
Reg. Barna 

2000 
Dep.Cultura 

2001 
SGAE/MCE 

2002-03 
Museu 31,6 38,6 39,2 27,4 
Monuments 27,9  41,1 28,8 
Exposició 20,6 (*) 35,4  
Arxiu 3,5  5,9 3,5 
(*) Resposta unificada amb el museu 

 
Quant al nivell d’assiduïtat en aquest tipus de pràctiques, les xifres en conjunt se 
situen per sota de les observades en les programacions artístiques i festives. Així, en 
aquest apartat, l’activitat que obté un major nivell de reiteració la de visites a 
monuments, en que un 30,2% de les persones que declaren haver realitzat aquesta 
activitat ho han fet en més de tres ocasions en el darrer any. Gairebé amb la mateixa 
proporció (30,1%) se situa la reiteració de l’assistència als arxius, que al seu torn es 
troba molt per sobre de les reiteracions que s’enregistren entre les visites a museus 
(22,8%) i exposicions (23,5%). 
 

Visites patrimonials. Relació d'assistents habituals i 
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Aquest alt nivell de reiteració en les visites a arxius s’ha de vincular amb les tipologies i 
motivacions dels usuaris ja que en aquest cas, els usos vinculats a motius professionals 
(38,2% de visites són relacionades amb els estudis i 31,2% amb el treball) són molt 
superiors als relacionats amb el lleure (23,8%), i aquest tipus d’usos relacionats amb el 
treball o els estudis comportarien de forma inherent un factor més elevat de reiteració 
que les pràctiques de lleure predominants en altres tipus d’activitats. 
 
I encara sense deixar l’àmbit dels museus, les dades de desplaçament dibuixen en 
aquest cas un escenari de mobilitat força polièdric. En primer lloc cal destacar que 
prenent les dades agrupades del conjunt de municipis, els desplaçaments que generen 
les visites a museus es distribueixen de forma bastant equilibrada entre les persones 
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que realitzen la visita al propi municipi, les que es desplacen a Barcelona i les que han 
optat per altres destinacions. Així, les dades reflecteixen una diversitat d’opcions que 
van de la visita de proximitat al museu local, la visita als grans centres de referència a 
Barcelona i les visites a les grans institucions nacionals i internacionals de qualsevol 
indret del món. 
 

Taula 6. Visites a museus. Lloc de realització de l’activitat. 

 
Propi 

municipi A Barcelona
A altres 

llocs 

Mitjana 17 municipis 23,4% 51,7% 39,3% 
 
D’entre totes les activitats estudiades que poden comportar desplaçaments, les visites 
a museus i monuments són les que comporten uns nivells més baixos de quotidianitat, 
i per tant, un component més elevat d’excepcionalitat. Aquest component es pot 
associar amb el fet que per a moltes persones aquesta activitat es desenvolupa de 
forma preferent coincidint amb el lleure vacacional i els desplaçaments turístics. Aquest 
factor resulta determinant en el pes que adquireix l’opció “altres llocs”, (39,3% de 
mitjana) molt superior que l’obtingut en l’assistència a activitats artístiques (5,9% al 
teatre i 15,3% als concerts). En l’altre extrem, la realització de l’activitat en el mateix 
municipi de residència, assoleix el nivell mínim entre tot el conjunt d’activitats que 
poden comportar mobilitat interlocal, concretament el 23,4% front al 35% del teatre, o 
l’assistència a biblioteques on el propi municipi concreta prop del 90% de les visites. 
 
1.1.3 Activitats en equipaments culturals de proximitat 
 
Com ja s’ha comentat en la presentació, s’ha optat per agrupar aquestes activitats des 
d’una concepció de les polítiques culturals que situa aquests equipaments com a 
referents bàsics de l’acció cultural de proximitat. A primera vista les xifres revelen que 
l’assistència a biblioteques (37,6%) pràcticament duplica la registrada pels centres 
culturals polivalents. De fet, l’assistència a biblioteques és l’activitat que es troba en 
primer lloc dels hàbits culturals de la ciutadania entre les activitats que es relacionen 
amb la prestació de serveis culturals per part de les administracions públiques, i només 
se situa per sota de les programacions festives i el cinema en el conjunt de totes les 
activitats que comporten desplaçament fora de la llar. Pel que fa als centres culturals 
polivalents, les xifres globals coincideixen pràcticament amb les de visites a exposicions 
(20,4%) i s’aproximen a les del teatre (24,8%). 
 

Taula 7. Visites a equipaments de proximitat 
(% participació) 

Activitats % assistents

Biblioteca 37,6 

Centre Cívic (C.C.Polivalent) 19,9 
 
La dada sobre l’assistència a biblioteques vindria a confirmar la tendència que es deriva 
del creixement sostingut que s’ha produït en els darrers anys en termes d’usuaris dels 
serveis de la xarxa de biblioteques23 a la que pertanyen els equipaments d’aquests 
municipis, i que estaria en consonància amb el propi creixement sostingut de l’oferta 
dels serveis bibliotecaris en els municipis de la província de Barcelona. 
                                                      
23 Entre els anys 1998 i 2005 el nombre total d’usuaris de la Xarxa de Biblioteques va passar de 5,78 a 
13,96 milions (www.diba.cat/biblioteques/treballenxarxa/estadistiquesglobals/sumari.asp) 
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La comparació amb les altres enquestes vindria a confirmar aquesta observació atès 
que les xifres del Demoscerc superen les de les altres enquestes, quan, com ja s’ha 
observat, en bona part de les altres activitats la tendència és per norma general 
inversa. La dada del Demoscerc supera en 2,5% la de l’enquesta de la Generalitat, 
però el salt més important es produeix respecte els resultats de l’SGAE/MCE amb més 
de 13 punts percentuals. Aquestes dades estarien indicant una marcada diferenciació 
entre els hàbits dels usuaris dels serveis bibliotecaris a Catalunya respecte el conjunt 
de l’estat. 
 
Pel que fa als centres culturals polivalents, la comparació solament es pot establir amb 
SGAE/MCE ja que les altres enquestes no inclouen l’assistència a aquests equipaments 
en els seus qüestionaris24. Tal i com es pot comprovar, en aquest cas les xifres del 
Demoscerc també són superiors a les de SGAE/MCE en més de 6 punts. 
 

Taula 8. Visites a equipaments de proximitat. Comparativa entre 
enquestes 

 
DEMOSCERC 

2005 
Dep.Cultura 

2001 
SGAE/MCE 
2002-2003 

Biblioteca 37,6 35 24,5 
Centre cívic 20,4  14,1 

 
Quant al nivell d’assiduïtat de les pràctiques, les visites a aquests equipaments 
culturals són de les que presenten un grau més elevat de reiteració entre els seus 
públics: gairebé el 60% dels usuaris de biblioteques són usuaris habituals, i entre 
aquests una proporció considerable freqüenta les biblioteques amb periodicitat diària o 
setmanal25. Les xifres dels centres cívics no assoleixen aquesta mateixa intensitat, però 
també compten amb una important proporció d’usuaris habituals.  
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L’assistència a biblioteques és l’activitat que genera menys mobilitat interlocal entre 
totes les activitats analitzades: pràcticament el 90% de les persones que realitzen 
aquesta activitat ho fan a un equipament del seu propi municipi, de forma que els 
hàbits de desplaçaments dels usuaris respecte aquests centres constitueixen un 
indicador il·lustratiu de la seva funció prioritària d’equipaments culturals de proximitat. 
 
 

                                                      
24 Tot i així, en l’enquesta de l’SGAE el concepte de centre cultural no és del tot equivalent a la fórmula de 
centre cívic o centre cultural de proximitat tal i com es contempla en el Demoscerc. 
25  Veure Taula annex nº 9 



 25

Taula 9. Visites a biblioteques. Lloc de realització de les activitats. 

 
Propi 

municipi A Barcelona
A altres 

llocs 

Mitjana 17 municipis 89,7% 10,2% 6,2% 
 
Com a síntesi de la mobilitat generada per les activitats que poden comportar 
desplaçament, el següent gràfic reflecteix els diferents graus de mobilitat associada a 
cada tipus d’activitat. 
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Aquesta dimensió espacial de la mobilitat diferencial associada a les pràctiques 
culturals pot comportar alhora una dimensió temporal que associaria la quotidaneïtat 
de les pràctiques habituals (amb freqüència diària o setmanal) amb la proximitat 
geogràfica –el centre cívic o la biblioteca ubicats al barri i/o al municipi- i les pràctiques 
més ocasionals o excepcionals (amb freqüència semestral o anual) amb el 
desplaçaments a mitjana o llarga distància –visites a grans museus, festivals 
internacionals, etc. Restant entre aquests dos pols espacio-temporals un gradient de 
possibilitats intermèdies i combinacions diverses, molt determinades en aquest cas 
concret pel factor d’atracció de Barcelona, especialment rellevant en l’àmbit de les arts 
escèniques. 
 
1.2 Activitats sense desplaçament 
 
1.2.1 Lectura de llibres, diaris i revistes 
 
Entre aquest grup d’activitats relacionades amb l’hàbit de lectura, la lectura de diaris 
encapçala el rang particular amb resposta afirmativa del 69,2% de les persones 
enquestades, seguides molt de prop per les que declaren haver llegit algun llibre 
(67,2%), mentre que la lectura de revistes se situa ja a una distància considerable 
amb menys del 40% de respostes afirmatives. 
 

Taula 10. Hàbits de lectura (% participació) 

Activitats % lectors 

Lectura de llibres 67,2 

Lectura de Diaris 69,2 

Lectura de Revistes 39,6 
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A l’enquesta també es recull la informació concreta respecte al diari de lectura habitual, 
amb la que s’ha pogut confeccionar un rang que encapçalen de forma destacada “El 
Periódico de Catalunya” (17,9%) i “La Vanguardia” (17,1%) seguits del conjunt de 
diaris gratuïts (9,1%) i de diverses capçaleres de premsa comarcal que cobreixen els 
municipis de l’enquesta. Aquestes dades coincideixen a grans trets amb els resultats de 
l’EGM.26 
 
En relació a altres enquestes, les dades del Demoscerc se situen en una banda baixa 
quant a lectura de diaris i revistes, on es constata la notable diferència entre els 
resultats de les diferents enquestes de l’àmbit espanyol, incloent-hi el Demoscerc, 
d’una banda i de l’Eurostat, que reflecteix uns hàbits de lectura en aquests suports a 
nivell europeu molts superiors a casa nostra.  
 
Per contra, en les dades de lectura de llibres les xifres del Demoscerc encapçalen el 
rang conjuntament amb les de l’enquesta de la Regió de Barcelona -67,2% i 67,9% 
respectivament- amb uns resultats que es poden considerar fins a cert punt 
sorprenents, ja que no tant sols s’allunyen moltíssim de la mitjana espanyola (49,1%) 
sinó que també superen de forma clara la mitjana europea que segons Eurostat se 
situa en 58%. En el cas de l’enquesta SGAE/MCE el qüestionari sols contempla la 
lectura com a activitat de lleure, descartant per tant les opcions de lectura vinculada a 
l’activitat professional o educativa, que en el cas concret del Demoscerc suposa el 
8,7% del total. 
 

Taula 11. Hàbits de lectura. Comparativa entre enquestes 

Lectura 
DEMOSCERC 

2005 
Reg. Barna 

2000 
Dep.Cultura 

2001 
SGAE/MCE 

2002-03 
EUROSTAT 

2001 
Diaris 69,2 74,0 77 69,7 87 
Revistes 40  51 55,0 82 
Llibres 67,2 67,9 61 49,1 58 

 
Potser la següent taula on s’estableix la proporció de lectors habituals respecte el total 
del lectors, aporta alguns elements clau per qualificar la interpretació d’aquestes xifres, 
ja que en el cas del Demoscerc, únicament el 34,5% de les persones es poden 
considerar lectors habituals, entenent aquests com els que llegeixen més de 3 llibres 
l’any. La proporció de lectors habituals i esporàdics s’equilibra en la lectura de revista, i 
es capgira amb els diaris, amb un 91,5% de lectors habituals. 
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26 La darrera onada d’octubre de 2005 a maig de 2006 de l’EGM situa el Periódico de Catalunya i La 
Vanguardia com a diaris més llegits a Catalunya amb 801.000 i 663.000 lectors respectivament. Les dades 
dels diaris gratuïts no es presenten desagregades a nivell de Catalunya. 
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1.2.2 Altres activitats sense desplaçament 
 
Aquestes activitats que es poden realitzar preferentment  -però no únicament- en 
l’àmbit domèstic mitjançant els equipaments i suports corresponents, en el seu conjunt 
acaparen una part important del temps de lleure de la població. Queda fora de dubte 
que la televisió encapçala el rang d’aquestes activitats ja que gairebé la totalitat de la 
població disposa d’aparell receptor a casa (99%) i segueix de forma habitual o 
esporàdica les programacions televisives. Els canals de televisió més seguits per les 
persones enquestades són Tele 5 (49,2%) seguida de TV3 ( 48,3). 
 

Taula 12. Activitats sense desplaçament 
(% participació) 

Activitats % participació 

Internet 42,1 

Escoltar música 86,0 

TV 99,7 

Ràdio 66,6 
 
En segon lloc d’aquest grup se situa l’audició de música, amb prop del 90% de 
respostes afirmatives. Cal dir, que el gènere de música escoltat majoritàriament27 el 
39,3% correspon a l’audició de pop, rock, hip-hop o música electrònica i en un 25,5% 
la música clàssica, com a músiques escoltades amb més freqüència. Seguidament se 
situa l’hàbit d’escoltar la ràdio, superant al 66% ( cal dir que aquest percentatge també 
inclou a aquells que escolten la ràdio com a suport per l’audició musical). 
 
Pel que fa a internet, tot i el progrés de la difusió de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació, el nombre de persones que declara haver utilitzat internet 
és solament del 42%. Aquesta dada és però molt superior a la resta d’enquesta 
comparades, però en aquest cas el component temporal resulta determinant atès que 
totes aquestes enquestes s’han realitzat amb anterioritat al Demoscerc, en un context 
en que els creixements anuals d’usuaris han estat vertiginosos. 
 
Pel que fa a l’audició de la ràdio, la dada del Demoscerc resulta clarament inferior a les 
altres, amb percentatges que van des de 7 a 16 punts de diferència. En canvi, l’audició 
de música els resultats són molt ajustats, amb l’excepció de l’enquesta de la Regió 
Metropolitana, on el percentatge es distancia en 13 punts per sobre de les altres. 
 
Taula 13. Activitats sense desplaçament. Comparativa entre enquestes 

 
DEMOSCERC 

2005 
Reg. Barna 

2000 
Dep.Cultura 

2001 
SGAE/MCE 

2002-03 
EUROSTAT 

2001 
Internet 42  39 22,7 35 
Ràdio 67 72,1 83 78,6  
Escoltar música 86 99,0 87 86,2  

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
27 Veure la taula de l’annex referent als gèneres musicals. 
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1.2.3 Altres tipus d’activitats o pràctiques 
 
L’enquesta Demoscerc inclou qüestions sobre determinades activitats o pràctiques 
culturals que no encaixen de forma explícita amb els agrupaments precedents però 
que poden ser molt significatives a l’hora d’analitzar la relació de la ciutadania amb la 
cultura i les seves dinàmiques, en aspectes com la pràctica artística o amb la vinculació 
voluntària al món associatiu. 
 
Respecte el món associatiu, el 20,5% dels enquestats declara pertànyer a algun tipus 
d’associació de qualsevol tipologia o finalitat, ja sigui de caràcter cultural, cívic, veïnal, 
esportiu, etc. Concretament, són aquestes darreres les que agrupen un nombre més 
significatiu de les persones associades, seguides però de les entitats o associacions que 
els propis enquestats han definit com a culturals.28  Aquesta xifra resulta 
particularment baixa si es compara amb les altres enquestes, i molt especialment amb 
la de la Regió de Barcelona, on el percentatge de població associada s’eleva fins el 
51,6%, és a dir 30 punts per sobre els resultats del Demoscerc, però alhora, 20 punts 
per sobre l’enquesta de la Generalitat, que en aquest cas, s’aproxima més al 
Demoscerc. 
 

Taula 14. Vinculació al món associatiu. Comparativa entre enquestes 

 
DEMOSCERC 

2005 
Reg. Barna 

2000 Dep.Cultura 2001 

Per. associació 21 51,6 31 
 
Pel que fa a la pràctica artística, solament un 8,3% de la població hauria realitzat algun 
tipus de pràctica artística durant els darrers 12 mesos. Aquest percentatge s’aproxima, 
tot i que a la baixa, al 11,9% de l’enquesta SGAE/MCE, però ambdós se situen a una 
distància considerable del resultat de l’enquesta de la Generalitat, on la dada s’eleva 
fins al 51%. Una diferència que sols es pot interpretar com a conseqüència d’un 
plantejament distint del contingut del qüestionari. 
 

Taula 15. Pràctica artística. Comparativa enquestes 

 
DEMOSCERC 

2005 
Dep.Cultura 

2001 
SGAE/MCE 
2002-2003 

Pràctica artística 8 51 11,9 
 
 

                                                      
28 Veure l’annex de quin tipus d’associació pertany. 
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2. Assistència, participació i freqüentació per grups d’activitats en 
funció de les variables sociodemogràfiques d’edat, sexe, nivell 
d’estudis, llengua, origen i situació professional 
 
2.1 Sexe 
 
Començant pel component de sexe, no s’aprecien diferències notables entre els hàbits 
culturals de la població relacionades amb aquest component en termes quantitatius, 
atès que els nivells de participació són similars. Els resultats del Demoscerc es situen 
dins la tendència marcada en enquestes anteriors, ja que tant l’enquesta de la 
Generalitat de 2001 com la de SGAE/MCE de 2002-03 reflecteixen en major o menor 
mesura aquest equilibri de gèneres. Hi ha una certa coincidènica entre els experts en 
assenyalar que la variable sexe no representa grans diferències en termes quantitatius 
globals quant a nivells de participació cultural, però si que resulta una variable 
significativa a l’hora d’explicar preferències i aproximaxions a les diferents formes 
artístiques i culturals. Així, per exemple P. Lehingue (2003) estudiant l’evolució de les 
enquestes realitzades a França entre 1973 i 1997 constata que “les diferències de 
pràctiques o de gustos entre homes i dones resisteixen notablement, es reabsorveixen 
menys depressa, es mantenen o fins i tot s’accentuen”. En el nostre cas, s'observa un 
lleu predomini masculí en gairebé totes les activitats, (16/19) tant si es tracta de les 
pràctiques que es porten a terme preferentment en l’àmbit domèstic com les que 
comporten desplaçament fora de la llar. 
 

Taula 16. Participació en el conjunt d’activitats. Distribució per 
sexes 

 HOMES DONES TOTAL 
MÚSICA 87,9 84,3 86,1 
DIARI 70,0 67,7 68,8 

LECTURA 68,7 65,7 67,2 

RÀDIO 68,0 63,4 65,7 

CINEMA 59,5 54,4 56,9 

INTERNET 45,4 38,9 42,1 

REVISTES 38,7 38,7 38,7 

BIBLIOTECA 39,2 36,0 37,6 

PROGRAMACIONS FESTIVES 37,4 37,6 37,5 

MUSEU 33,1 30,1 31,6 

MONUMENT 29,3 26,6 27,9 

TEATRE 25,6 23,9 24,8 

CONCERT 26,6 22,4 24,4 

EXPOSICIÓ 20,9 20,4 20,6 

PERT. ASSOCIACIÓ 21,3 19,8 20,5 

CENTRE CÍVIC 19,9 19,9 19,9 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 10,5 9,3 9,9 

CIRC 7,5 5,3 6,4 

DANSA 6,2 5,8 6,0 
 
El comportament és, per tant, força homogeni en la majoria d'àmbits, amb diferències 
d'entre 0,5 i 2 punts percentuals, però aquestes són especialment notòries en l'ús 
d'internet (6,5%), cinema (5,1%), escoltar la ràdio (4,7%) i assistència a concerts 
(4,2%). En tots aquests casos es produeix un predomini masculí i en certa forma es 
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poden relacionar amb suports o canals tecnològics i continguts audiovisuals. En el cas 
concret d’internet, s’estaria apuntant un factor de “bretxa digital” amb un cert 
component de gènere. En aquest sentit s’estaria reproduint parcialment, la dualitat 
detectada per Ramon, Sintes i Encinas (2004, 3) en analitzar els resultats de l’enquesta 
de la Generalitat on observen una tendència dels homes “al que es podria anomenar 
cultura electrònica”, mentre que les dones es “decantarien per aquelles activitats que 
es consideren més cultes [sic] (lectura, música clàssica, arts escèniques)” en el sentit 
més convencional. Com es pot veure en els resultats precedents, si bé es detecta 
aquest decantament digital-electrònic cap al component masculí, no es percep de 
forma nítida la contrapartida femenina cap a les activitats més cultes, que d’altra 
banda si que s’observa de forma més clara en altres enquestes. Així, per exemple en 
l’enquesta europea d’Eurostat, les dones sobrepassen als homes en assistència al 
teatre (28,2% per 24,2%) i a dansa (11,4% per 8%), unes diferències en la línia de 
les que també s’observen en l’enquesta d’àmbit espanyol de SGAE/MCE i en altres 
enquestes recents d’àmbit estatal a Holanda, on s’accentua el component femení en 
totes les expressions d’arts escèniques i visuals (Huysmans, Van der Broek, de Haan 
2005) i als EUA (NEA 2004). Tanmateix, aquestes diferències s’atenuen en l’enquesta 
del Departament de Cultura de la Generalitat. 
 

Taula 17. Assistència a activitats escèniques. Comparativa entre 
enquestes 

 % teatre % dansa 
 Home Dona Home Dona 
DEMOSCERC 2005 25,6 23,9 6,2 5,8 
Dep.Cult. Generalitat 2001 29,1 30,6 6,8 8,3 
SGAE/MCE 2002-2003 29,1 33,7 6,4 9,7 
EUROSTAT 2001 24,2 28,2 8,0 11,4 

 
De fet, i tornant al Demoscerc, si s’incorpora el factor d’assiduïtat en les pràctiques, 
aquesta lectura guanya alguns enters, ja que d’una banda es produeix una certa 
atenuació del predomini masculí en bona part de les activitats, i en alguns casos 
(museus, centres culturals, lectura de revistes) s’observa un lleu avantatge del 
component femení, i en altres quatre activitats (ràdio, diari, concert i teatre) es 
produeix una situació de pràctica igualtat. 
 

Taula 18. Assiduïtat en les activitats per sexes (% de 
persones sobre el total de participació) 

 HOMES DONES TOTAL 

MÚSICA 92,2 90,9 91,6 

RÀDIO 91,2 91,0 91,1 

LECTURA DIARI 88,4 87,1 87,8 

CINEMA 81,1 79,7 80,4 

BIBLIOTECA 60,2 58,7 59,5 

LECTURA LLIBRES 52,2 50,5 51,4 

LECTURA REVISTES 50,7 52,0 51,4 

CONCERT 48,8 48,2 48,6 

TEATRE 43,8 43,4 43,5 

CENTRE CÍVIC 41,6 43,9 42,9 

DANSA 35,6 32,0 33,8 

EXPOSICIÓ 23,8 23,1 23,5 

MUSEU 22,5 23,1 22,8 
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2.2 Edats  
 
L’edat constitueix una variable significativa a l’hora d’interpretar les pràctiques culturals 
de la població. La intensitat de participació en activitats culturals i la seva tipologia 
estan molt relacionades amb el cicle vital de les persones, i sovint evidencien 
components generacionals. Un estudi recent realitzat a Alemanya (Mandel 2006) posa 
de relleu que l’edat és un factor rellevant tant pel que fa a la participació com els 
interessos culturals de les persones, no així en les percepcions i actituds envers la 
cultura, aspectes que vindrien més determinants per factors de socialització que 
analitzarem més endavant. 
 
En el nostre cas s'estableix una relació inversa entre edat i pràctica cultural, el que 
suposa un clar predomini dels grups d'edat més joves en pràcticament totes les 
activitats (13/19). Aquesta dada també ha estat constatada en l’enquesta de la 
Generalitat (Martínez, González i de Miguel 2005) i en la comparació entre aquesta 
mateixa enquesta i Eurostat on s’estableix clarament que “els joves són els que 
presenten uns hàbits més actius i el nivell d’assistència o de pràctica cultural va 
disminuint progressivament amb l’edat, tant al conjunt europeu com a Catalunya” 
(Ramon, Sintes i Encinas 2004, 3). 
 
Com es pot observar en la taula, en pràcticament tots els àmbits es produeix un salt 
notable entre el primer i el segon grup d'edat, per donar pas a una major 
homogeneïtat entre els grups intermedis (25-54 anys) i un nou salt entre aquests i les 
dues categories superiors (més de 55 anys). 
 

Taula 19. Participació en el conjunt d’activitats. Distribució per grups d’edat 

 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 i + TOTAL 

MÚSICA 95,0 90,8 86,6 84,3 80,8 77,3 86,1 

LECTURA DIARI 71,8 67,5 70,9 69,0 68,5 66,0 68,8 

LECTURA LLIBRES 78,8 71,6 68,4 67,0 62,2 53,8 67,2 

RÀDIO 63,5 63,3 68,2 63,7 66,0 69,2 65,7 

CINEMA 79,4 64,5 61,0 58,0 46,2 29,0 56,9 

INTERNET 72,8 53,1 44,0 41,2 29,4 9,4 42,1 

LECTURA REVISTES 46,9 38,7 40,1 40,5 34,6 32,0 38,7 

BIBLIOTECA 59,5 42,4 35,4 35,5 28,5 23,1 37,6 

PROGRAMACIONS FESTIVES 37,2 36,5 39,8 41,5 36,8 33,7 37,5 

MUSEU 41,1 34,8 30,8 31,4 27,2 23,4 31,6 

MONUMENTS 28,9 29,0 30,2 29,6 25,9 22,8 27,9 

TEATRE 33,1 26,7 26,0 25,3 20,7 16,2 24,8 

CONCERT 38,9 27,4 22,7 22,9 19,3 15,1 24,4 

EXPOSICIÓ 23,3 20,8 22,1 21,1 18,7 17,5 20,6 

PERT. ASSOCIACIÓ 20,6 19,5 20,9 21,5 19,5 21,1 20,5 

CENTRE CÍVIC 18,6 18,4 18,4 18,8 21,2 24,5 19,9 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 15,2 11,0 9,3 8,8 7,3 7,4 9,9 

CIRC 7,8 6,4 8,6 8,3 4,3 3,9 6,6 

DANSA 8,4 5,4 5,9 6,2 6,2 4,6 6,0 
 
Els únics àmbits d'activitat on es produeix un comportament atenuat d’aquesta 
tendència són la lectura de diaris, i la vinculació al moviment associatiu, i on es 
confirma una tendència inversa és en l’audició de ràdio, de l’assistència al circ, i 
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sobretot, en l’assistència a centres cívics, on hi ha un predomini dels majors de 55 
anys, dada que en part s'ha d'atribuir al fet que molts d'aquests equipaments 
comparteixin instal·lacions o funcions com a casals d'avis. Els àmbits on es produeix 
una diferència més pronunciada –per bé que esperada- entre edats són l’ús d’internet, 
l’assistència al cinema i a les biblioteques, i en menor grau, escoltar música i la lectura. 
 
El predomini del grups d’edat més joves en la majoria de les pràctiques culturals 
constatada a les enquestes sembla anar contracorrent d’un estat d’opinió molt estès 
entre els estudiosos i professionals vinculats al sector cultural que alerta de l'escassa 
presència de joves en les programacions culturals. Val a dir que no manquen 
arguments, ni dades a aquesta percepció.  
 
D’entrada, si tornem al Demoscerc i s’incorpora en l’anàlisi el factor d’assiduïtat, es 
produeix una perceptible atenuació del “component jove”. Això, avalaria en part 
l’argument de la “dimissió dels públics joves” de determinades activitats culturals com 
ara les programacions escèniques i les visites patrimonials, és a dir, en les activitats 
etiquedades com a més “clàssiques”. Així, com es pot observar en la taula, el factor 
d’assiduïtat entre el grup d’edat més jove solament se situa d’una forma clara per 
sobre de la mitjana del conjunt de la població en escoltar música, assistència al 
cinema, biblioteques i lectura; de forma menys nítida en assistència a concerts i 
espectacles de dansa, i fins i tot per sota de la mitjana en activitats com el teatre, i les 
visites a museus, exposicions i centres culturals polivalents, àmbit aquest on es 
produeix un clar predomini del grup d’edat més avançada. 
 
Taula 20. Assiduïtat en les activitats per grups d’edat (% de persones sobre el total de 
participació) 

 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 i + TOTAL 

MÚSICA 97,4 93,1 90,0 93,2 88,7 85,5 91,1 

RÀDIO 89,0 93,4 90,4 91,8 91,4 89,9 91,1 

LECTURA DIARI 86,6 88,7 87,4 88,3 86,8 88,3 87,8 

CINEMA 89,0 82,5 78,5 79,3 76,2 67,7 80,4 

BIBLIOTECA 68,2 60,1 56,5 56,1 56,5 51,7 59,5 

LECTURA LLIBRES 58,9 52,5 51,7 51,3 46,8 43,2 51,4 

LECTURA REVISTES 50,9 48,6 52,6 47,9 51,9 58,0 51,4 

CONCERT 53,2 49,2 45,2 46,6 48,8 45,0 48,6 

TEATRE 41,9 42,4 46,8 45,2 46,7 37,9 43,5 

CENTRE CÍVIC 35,4 34,8 39,5 39,3 45,6 59,1 42,9 

DANSA 35,9 33,8 35,1 35,0 30,6 29,9 33,8 

EXPOSICIÓ 18,1 20,6 26,0 23,8 28,5 26,5 23,5 

MUSEU 21,6 24,5 22,3 22,3 23,4 22,0 22,8 
 
D’altra banda, el que també han reflectit les enquestes que s’han realitzat de forma 
seriada en diferents episodis temporals ha estat un relantiment o fins i tot un descens 
de la participació dels joves en algunes de les pràctiques culturals convencionals. Així, 
per exemple, l’enquesta sobre les pràctiques culturals dels francesos, reflecteix un 
fortíssim increment dels joves de 15 a 24 anys sense hàbit de lectura entre les edicions 
de 1981 i 1997 (Donat 1998). A propòsit d’això, el mateix autor no dubta a parlar 
d’una reculada absoluta de la “cultura consagrada” en els menors de 35 anys i sobretot 
en els adolescents i l’abandó de certes pràctiques culturals clàssiques i l’esclat de 
pràctiques culturals “modernes” (Donat 1998) entenent aquestes com les relacionades 
amb els àmbits de l’audiovisual i la cultura electrònica. Vladimir Vina (2002) arriba a 
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uns plantejaments similars per als Països Baixos, on les dades de la darrera gran 
enquesta d’àmbit estatal constaten un notable “envelliment” de les audiències de 
música clàssica o dansa, que no es constata amb la mateixa intensistat en altres 
expressions com el teatre o la música actual (Huysmans, Van der Broek, de Haan 
2005:100). Als Estats Units, els menors de 30 anys suposaven el 26,9% de l’audiència 
de música clàssica l’any 1982, percentatge que es va reduir fins el 13,2% en l’enquesta 
de l’any 1997, una reducció encara més acusada en el cas del jazz: del 56,7% de 
l’audiència el 1982, al 23,2% el 1997 (Paterson,Hull, Kern 2000:4). I encara als Estats 
Units, l’edat mitjana dels assitents als museus es va incrementar en 5 anys entre 1992 
i 2002 situant-se en els 45 anys, mitjana que en assistents a concerts de música 
clàssica s’elevà fins els 49 anys (Nichols 2003:2) 
 
A nivell de l’estat Espanyol, l’explotació de l’enquesta SGAE/MCE de 2002/03 presenta 
resultats desiguals quant a aquesta evolució, així, per exemple anoten descensos 
respecte l’edició anterior de l’enquesta (1997/98) pràctiques com les visites a museus i 
monuments, però pugen amb més o menys intensitat el teatre, la dansa i els concerts. 
(Fundación Autor 2005, 39). D’aquestes dades se’n poden extreure algunes 
observacions que poden ser rellevants en termes d’anàlisi d’audiències: remarcar en 
primer lloc l’elevat índex de reiteració que manté l’assistència al cinema, i molt 
especialment entre els joves d’entre 15 i 24 anys (89%, nou punts per sobre la 
mitjana), que es confirma com a pràctica cultural extradomèstica per excel·lència dins 
aquest grup, el que contrasta amb el baix nivell de reiteració d’aquest mateix grup amb 
pràctiques més o menys contigües com el teatre (41,9% de reiteració, dos punts per 
sota la mitjana) i encara més en l’assistència a museus o exposicions (21,6% i 18,1% 
respectivament, ambdós per sota de la mitjana), amb la qual cosa es confirmen com a 
pràctiques bàsicament eventuals o ocasionals per aquest grup d’edat. 
 
2.3  Nivell d’estudis 
 
Pel que fa als estudis, i a manca d'informació sobre la renda familiar, aquesta variable 
resultat el factor més determinant per interpretar l'accés diferencial a la cultura per 
part de la ciutadania. En aquest sentit la relació entre capital econòmic i cultural, i 
l’accés a determinades expressions i manifestacions de la cultura descrita per Bordieu 
(1979) sembla restar inamovible, confirmant una vegada més, la dificultat que les 
polítiques culturals han trobat per enderrocar determinades barreres d’accés.  
 
Com es pot observar, es produeix un salt important i consecutiu entre cadascun dels 
grups, que acumulat suposa una gran diferència entre les persones sense estudis en 
un extrem i les que tenen formació universitària en l'altre. Aquesta mateixa correlació 
s’ha pogut contrastar en un nombre gairebé incomptable d’enquestes, entre les quals, 
la mateixa enquesta Eurostat de 2001 (Skaliotis 2002) o les dues macroenquestes 
sobre les pràctiques culturals dels francesos de 1973 i 1997 ja esmentades (Donat 
1998).  
 
En el cas que ens ocupa, la mitjana d’assistència per al conjunt d’activitats és de 
12,3% a les persones amb el nivell més baix d’estudis i de 42,1 a les persones que 
declaren tenir estudis universitaris. Aquestes diferències són especialment significatives 
en dominis com internet (de 6,8 a 67,2%); dansa (de 2,1 a 10%); lectura (de 33,5 a 
82%), museus (de 12,9 a 50%), teatre (de 9 a 39%) o haver realitzat algun tipus 
d’educació artística (de 1,1 a 15,7%). Per contra les diferències s’atenuen de forma 
considerable en activitats com escoltar música (de 70 a 89%), la ràdio (de 61,9 a 67,6) 
o l’assistència a centre culturals o centres cívics (de 19,2 a 21,9%). 
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Taula 21. Participació en el conjunt d’activitats. Distribució per nivell d’estudis 
 Sense Primaris Secundaris Superiors TOTAL 

MÚSICA 70,7 82,3 90,9 89,7 86,1 

DIARI 45,7 68,2 69,6 76,3 68,8 

LECTURA 33,5 56,4 75,5 82,0 67,2 

RÀDIO 61,9 67,6 62,3 67,6 65,7 

CINEMA 21,9 45,7 66,8 70,3 56,9 

INTERNET 6,8 22,5 54,1 67,2 42,1 

REVISTES 25,1 39,0 39,1 41,3 38,7 

BIBLIOTECA 14,6 27,8 44,5 49,8 37,6 

MUSEU 12,9 21,5 34,9 50,2 31,6 

TEATRE 9,4 17,4 26,9 39,2 24,8 

CONCERT 9,5 15,7 28,5 38,0 24,4 

EXPOSICIÓ 8,3 14,1 22,6 32,3 20,6 

PERT. ASSOCIACIÓ 12,2 17,2 20,1 28,3 20,5 

CENTRE  CÍVIC 19,2 19,4 19,0 21,9 19,9 

EDU.  ARTÍSTICA 1,1 5,6 12,3 15,7 9,9 

CIRC 2,3 4,6 6,9 10,0 6,4 

DANSA 2,1 4,4 6,1 10,0 6,0 
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És a dir, que es mantenen les desigualtats d’accés a les formes més clàssiques de la 
“alta cultura”, i en canvi es tendeix a igualar la participació en altres pràctiques –
música, ràdio- de tall més popular i relacionades fonamentalment amb les indústries 
culturals i els mitjans de comunicació de masses. El cas dels centres culturals 
polivalents mereix una mirada específica, tot i que assumint el risc de simplificar de 
forma excessiva, la concepció d’aquest tipus d’equipament s’identificaria més amb 
aquest segon perfil més eclèctic i popular de la cultura. 
 
L’evolució dels resultats en enquestes de diversos països –Canadà, França, Països 
Baixos- vindria a confirmar aquesta doble direcció: d’una banda l’increment del capital 
cultural –escolar- de la població derivada de la generalització de l’accés als graus de 
formació mitjans i superiors en els països occidentals, no s’ha traduït en un increment 
equiparable del nivell de pràctiques culturals clàssiques, d’altra banda però, aquestes 
pràctiques continuen sent patrimoni preferent dels sectors socials amb un alt nivell de 
formació acadèmica. 
 
Tornant a les dades de l’enquesta Demoscerc, i pel que fa l’assiduïtat de les pràctiques, 
les diferències s’accentuen encara més en funció del nivell educatiu. Així doncs, la 
mitjana composta de persones que realitzen el conjunt d’aquestes pràctiques amb una 
certa assiduïtat seria del 5,9% entre les persones sense estudis i s’enfila fins al 24,9% 
entre les persones amb estudis universitaris. Per àmbits concrets, les diferències més 
accentuades es produeixen en l’assistència a museus (del 2% al 15%) o a les 
biblioteques (del 6,4% al 33,4%). Els índex de freqüentació presenten un increment 
progressiu i sostingut en funció del nivell d’estudis, amb algunes excepcions com la 
lectura de revistes, i l’assistència a centres culturals polivalents on la tendència 
s’inverteix (passant del 56,1% entre les persones sense estudis finalitzats als 34,1% 
dels que declaren haver realitzat estudis superiors.) Això no faria sinó confirmar 
aquests equipaments com a referència de les polítiques culturals de proximitat, però 
també del debat obert sobre la seva reformulació. 
 

Taula 22. Assiduïtat en les activitats per nivell d’estudis (% de persones sobre el 
total de participació) 

 Sense  Primaris Secundaris Superiors TOTAL 

MÚSICA 84,9 89,4 93,5 93,0 91,6 

RÀDIO 90,6 90,4 91,2 92,4 91,1 

DIARIS 77,1 84,7 89,1 93,1 87,8 

CINEMA 68,1 73,1 83,7 84,5 80,4 

BIBLIOTECA 43,8 51,7 61,5 67,2 59,5 

LECTURA REVISTES 56,3 54,9 50,1 47,2 51,4 

LECTURA LLIBRES 33,1 38,9 53,2 67,1 51,4 

CONCERT 34,2 39,8 49,1 55,3 48,6 

TEATRE 27,4 39,1 41,8 51,0 43,5 

CENTRE CÍVIC 56,1 50,6 38,4 34,1 42,9 

DANSA 42,7 30,2 34,6 35,1 33,8 

EXPOSICIÓ 13,5 20,2 22,3 27,9 23,5 

MUSEU 15,6 17,7 20,7 30,3 22,8 
 
Tot i així, no deixa de resultar il·lustratiu que la meitat de les persones amb educació 
universitària, no hagin visitat una biblioteca o un museu en els dotze darrers mesos, i 
encara més, que prop d’un 20% declarin no haver llegit cap llibre en el darrer any. 
Aquestes dades vindrien a donar arguments a aquells que han qüestionat la correlació 
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entre capital educatiu i propensió a participar en l’activitat cultural. Així, tal i com 
descriu de forma crítica Philippe Coulangeon (2003, 245) “segons aquestes hipòtesis, la 
correlació entre nivell educatiu i propensió a les pràctiques culturals constitueix una 
correlació falaciosa, aquestes dues variables revelen al capdavall una mateixa variable 
amagada: el capital cultural transmès per l’entorn familiar”. Per tant, la universalització 
de l’accés a l’educació no aconseguiria per ella mateixa enderrocar les barreres 
simbòliques d’accés a determinades formes de cultura, ja que aquestes estarien 
estrictament condicionades per la socialització primària dels individus a través de la 
tradició familiar de les classes socials hegemòniques segons la teoria de l’habutis de 
Bordieu (1979)29. En aquest sentit, i anticipant algunes de les observacions sobre les 
variables d’usos lingüístics que es tractaran a continuació, les dades del Demoscerc ens 
situarien en aquesta tessitura. D’aquesta manera, si prenem com a referència les 
persones amb estudis universitaris i la seva participació en activitats culturals en funció 
de la seva llengua habitual, els resultats reflecteixen fortes diferències de participació 
entre les persones d’expressió catalana o bilingüe i les d’expressió castellana. 
 

Taula. 23. Persones amb estudis universitaris. Participació en 
determinades activitats segons la llegua d’ús habitual. 
 Català Castellà Les dues Altres TOTAL 
Museu 59,2 38,9 53,0 67,7 50,2 
Concerts 44,0 29,8 41,1 47,7 38,0 
Teatre 47,5 29,3 43,3 33,8 39,2 

 
Així, ens podem arriscar -sota el risc d’una simplificació excessiva- a establir que una 
part significativa de les persones d’expressió castellana que han accedit a la formació 
universitària en els darrers anys correspon a la segona generació dels col·lectius 
procedents dels grans fluxos migratoris dels anys 60 i 70, formats per un component 
social molt majoritari d’extracció popular, i per tant, molt allunyats a priori d’aquest 
habitus dels grups socials hegemònics. 
 
2.4 Altres variables explicatives: lloc de naixement, llengua habitual i 
situació laboral 
 
Com ja s’ha dit, aquestes variables tot i que poden tenir un valor interpretatiu 
indiscutible, no es pot perdre de vista que factors com la llengua o el lloc de naixement 
difícilment es poden dissociar d’altres components socioecònimcs i culturals que 
afegeixen graus de complexitat a la seva anàlisi. 
 
Dit això, i començant pel component del lloc de naixement, en el context territorial 
que estem analitzant, sembla que a priori, el grau d’arrelament al territori es presenta 
com a factor explicatiu del diferent accés a les pràctiques culturals, de forma que com 
més proximitat entre el lloc de naixement i el de residència actuals, més propensió a 
participar en activitats culturals. Si anem a les dades concretes, el percentatge de 
nascuts en el mateix municipi que van al museu és el 38,1%, dos punts per sobre els 
nascuts a la resta de Catalunya. La diferència més significativa però la trobem entre els 
nascuts a la resta de l’Estat Espanyol, dels quals el 21,5% han anat en algun museu en 
els darrers dotze mesos, un percentatge inferior en un 16% respecte els que són 
nascuts a Catalunya. Finalment entre els nascuts a altres països30 els comportaments 

                                                      
29 I que encara es podria remuntar a la lògica del “consum ostentatori” descrita de forma primigenia per 
Thorsten Veblen. 
30 (recordem però que formen un percentatge molt baix de la mostra, i que representen un perfil molt 
concret de residents nascuts a l’estranger) 
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s’assimilen pràcticament amb els nascuts a Catalunya, potser amb les úniques, per bé 
que representatives excepcions de la vinculació al moviment associatiu (com a 
indicador d’arrelament al context local) i l’assistència a centres culturals polivalents 
(equipament cultural bàsic de proximitat local). 
 

Taula 24. Participació en el conjunt d’activitats. Distribució per llocs d’origen  

 Municipi Catalunya 
Resta 

Espanya Estranger TOTAL
MÚSICA 88,8 88,6 80,5 92,5 86,1 
LECTURA DIARI 70,2 71,7 64,8 71,8 68,8 
LECTURA LLIBRES 73,5 72,4 55,7 73,5 67,2 
RÀDIO 64,6 67,4 65,8 61,7 65,7 
CINEMA 65,2 63,2 58,1 66,9 56,9 
INTERNET 50,2 50,7 19,2 51,9 42,1 
LECTURA REVISTES 40,3 41,3 34,3 45,3 38,7 
BIBLIOTECA 42,0 41,7 25,0 38,3 37,6 
PROGRAMACIONS FESTIVES 39,7 37,6 35,5 37,4 37,5 
MUSEU 38,1 36,2 21,5 31,3 31,6 
MONUMENTS 30,0 29,5 24,2 29,6 27,9 
TEATRE 29,3 28,9 16,2 20,4 24,8 
CONCERT 30,3 27,8 13,5 20,8 24,4 
EXPOSICIÓ 23,8 21,0 13,6 15,7 20,6 
PERT. ASSOCIACIÓ 22,9 21,6 15,2 12,9 20,5 
CENTRE CÍVIC 20,9 18,5 20,8 13,5 19,9 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA 10,6 8,8 4,2 7,5 9,9 
CIRC 6,8 7,8 4,3 10,3 6,4 
DANSA 7,3 6,1 4,1 6,6 6,0 

 
Aquesta tendència es manté pràcticament sense alteració pel que fa a la reiteració de 
les diferents activitats: els nascuts al municipi, resta de Catalunya i altres països 
presenten uns índex d’assiduïtat molt similars, mentre que entre els nascuts a la resta 
d’Espanya, l’assiduïtat baixa de forma apreciable en la majoria de les activitats amb 
l’excepció dels centres culturals polivalents que una vegada més responen a una lògica 
de funcionament diferent a la resta d’activitats. D’altra banda també resulta 
representatiu el fet que el nivell més alt de freqüentació a museus correspongui a 
nascuts a l’estranger.  
 

Taula 25. Assiduïtat en les activitats per lloc d’origen (% de persones sobre el total de 
participació) 

 Municipi Catalunya 
Resta 

Espanya Estranger TOTAL 
MUSEU  23,1 22,4 19,2 28,8 22,3 
BIBLIOTECA  60,4 62,8 49,7 63,1 58,7 
EXPOSICIÓ  23,3 23,2 18,3 23,7 22,0 
TEATRE  45,9 45,1 38,6 37,0 43,7 
CONCERT  50,2 49,9 41,8 37,7 47,9 
DANSA  38,8 32,7 34,7 34,7 35,9 
CINEMA  81,5 82,4 75,6 82,6 80,3 
LECTURA LLIBRES 46,5 49,0 56,1 48,2 51,4 

CENTRE CÍVIC  39,4 41,4 50,9 38,0 44,0 
 
A partir d’aquestes dades sembla clar que l’argument de “arrelament”, no resulta del 
tot satisfactori per explicar els diferents nivells d’activitat i participació. Així, si bé és 
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cert, que en termes generals el grau d’activat és superior entre els nascuts al propi 
municipi de residència o a Catalunya que els nascuts a la resta d’Espanya, aquest 
factor explicatiu no funciona per als nascuts a l’estranger, que tenen un nivell de 
participació superior a aquests darrers en moltes de les activitats. En aquest sentit 
caldria adoptar arguments sociodemogràfics de calat més profund –bàsicament els 
arguments socioeconòmics i socioculturals més clàssics-, derivats de la natura i les 
característiques dels processos migratoris que s’han produït des dels anys 50 del segle 
passat per poder interpretar amb garanties suficients la participació diferencial de les 
persones en relació al lloc de naixement. 
 
Pel que fa a la llengua habitual es poden establir certs paral·lelismes amb la variable 
anterior, i de fet ja s’han avançat elements d’anàlisi rellevants en l’apartat anterior. En 
aquest cas el major nivell d’activitat es dóna entre les persones catalanoparlants i les 
que utilitzen indistintament català i castellà, mentre que les que utilitzen únicament 
aquesta llengua presenten un nivell més baix d’activitat. Aquesta correlació s’estableix 
amb més o menys intensitat en totes les pràctiques, amb l’única excepció de 
l’assistència a concerts on hi ha un clar predomini de les persones d’expressió habitual 
bilingüe seguides de les d’expressió castellana, i a una considerable distància, les 
d’expressió catalana. Cal recordar que la distribució dels usos lingüístics entre els 
individus de la mostra és: 29% català, 50% castellà i 20% les dues indistintament, i 
que per tant, les persones d’expressió castellana són les que hi tenen un pes més 
significatiu. 
 

Taula 26. Participació en el conjunt d’activitats per llengua d’ús habitual 

 Català Castellà Les dues Altres TOTAL 
MÚSICA 85,9 84,6 90,3 89,4 86,1 
LECTURA DIARI 75,9 64,0 72,1 77,3 68,8 
LECTURA LLIBRES 73,6 60,6 75,1 76,1 67,2 

RÀDIO 68,2 63,8 67,6 62,8 65,7 
CINEMA 58,0 52,8 65,8 59,8 56,9 
INTERNET 47,2 32,1 50,3 54,7 42,1 
LECTURA REVISTES 39,2 37,5 41,3 45,4 38,7 
BIBLIOTECA 41,2 30,3 44,0 44,5 37,6 
PROGRAMACIONS FESTIVES 41,4 34,1 41,3 35,6 37,5 
MUSEU 44,0 23,0 38,2 38,0 31,6 
MONUMENTS 34,0 22,4 33,3 37,2 27,9 
TEATRE 33,7 17,5 30,4 25,1 24,8 
CONCERT 9,5 15,7 28,5 38,0 24,4 
EXPOSICIÓ 28,8 13,0 22,9 21,6 20,6 
PERT. ASSOCIACIÓ 29,2 13,5 22,4 21,6 20,5 
CENTRE CÍVIC 24,5 16,6 22,9 17,1 19,9 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA 11,3 5,5 9,3 9,2 9,9 
CIRC 7,7 5,2 7,6 12,1 6,4 
DANSA 7,6 4,4 7,3 9,9 6,0 

 
Pel que fa a l’assiduïtat es manté una pauta lingüística més o menys anàloga, tot i que 
les diferències apareixen atenuades respecte la simple assistència. El teatre és la 
pràctica que presenta un major predomini de públic habitual catalanoparlant, però en 
el cas del (cinema) els usos lingüístics s’equiparen, i en els espectacles de dansa hi ha 
més reiteració de públic que té el castellà com a llengua habitual (situació que també 
es produeix als centres culturals polivalents). 
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Taula 27. Assiduïtat en les activitats per llengua habitual (% de persones sobre 
el total de participació) 

 Català Castellà Les dues Altres TOTAL 
MUSEU 23,1 22,4 19,2 28,8 22,3 

BIBLIOTECA 61,6 54,9 62,5 57,5 58,7 

EXPOSICIÓ 28,4 16,2 19,7 33,1 22 

TEATRE 51,2 37,1 42,8 44,6 43,7 

CONCERT 54 42 48,7 53,5 47,9 

DANSA 33,5 38,6 33,5 50,5 35,9 

CINEMA 80,4 79,7 81,5 81,2 80,3 

LECTURA  48,4 52,8 47,1 55,8 51,4 

CENTRE CÍVIC 43,9 46,2 40 36,7 44 
 
Com ja s’ha apuntat, el Demoscerc només reflecteix de forma limitada els efectes i 
impactes de les noves migracions en la configuració dels hàbits i les pràctiques 
culturals de la població. La incidència de les noves migracions es veurà reflectida en 
futures edicions de l’enquesta a mesura que l’arrelament dels nouvinguts es consolidi, 
el que de ben segur afegirà complexitat a les variables de lloc de naixement o llengua 
habitual.  
 
En països de tradició migratòria més dilatada com el Canadà31 o els Països Baixos 
diversos estudis s’han fet reflex d’aquesta complexitat. Pel que fa a Holanda, Vladimir 
Vina (2002) apunta que en termes de migració i minories ètniques es nota un descens 
de participació entre els col·lectius no occidentalitzats ja que resulta difícil establir 
sintonies amb els paràmetres de la cultura “tradicional” amb aquests grups. Tanmateix, 
aquesta diferència tendeix a disminuir a mesura que s’incrementa el capital cultural 
dels individus.  
 
En el cas dels Estats Units d’Àmerica, els treballs de Paul DiMaggio i altres autors han 
posat en evidència com el sistema de la “alta cultura” ha exclòs tradicionalment les 
minories “de color” (Di Maggio i Useem 1978), malgrat les polítiques empreses per les 
institucions culturals per facilitar l’accés a aquests grups infrarepresentats (Di Maggio i 
Ostrower 1987). En un estudi recent portat a terme al “Silycon Valley” californià 
Moriarty (2004) es posa de relleu aquesta dinàmica en constatar. Així, per exemple, en 
aquest sector, la població hispana representa un 24% del total però solament 
constitueix un 15% dels participants en audicions de música en viu. No obstant això, el 
mateix estudi diferencia entre hispans nadius i immigrats recents. Així, entre els nadius 
el 75% declaren haver assistit a un concert i 52% visitat un museu, per contra entre 
els immigrats recents aquestes xifres baixen fins al 60% i 35% respectivament. 
 
Finalment, si tornem al Demoscerc i ens fixem en la situació laboral, s'observa un 
predomini dels estudiants en gairebé totes les activitats, seguits de les persones 
ocupades, mentre que els jubilats i, sobretot,  les persones dedicades a feines de la llar 
se situen en l’extrem contrari, una situació anàloga a la registrada en les enquestes de 
                                                      
31 En un informe dels Consell de les Arts del Canadà (2001) es planteja l’impacte de l’emigració en 
l’evolució de les pràctiques culturals en aquests termes: quina relació establiran els nou vinguts amb les 
actuals propostes culturals? Quins hàbits de consum cultural adoptaran? Quines propostes i tendències 
noves introduiran? Com afectarà això als índex i composicions actuals de públics? Atès que la immigració 
tendeix a instal·lar-se en àmbits territorials molt concrets, és d’esperar un impacte més fort sobre les 
transformacions d’hàbits culturals en aquests territoris? 
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SGAE/MCE i del Departament de Cultura i en l’estudi comparatiu entre Catalunya i 
Europa de Ramon, Sintes i Encinas (2004). 
 
Entrant més al detall, s’observa un proporció molt elevada d’estudiants en activitats 
com el cinema (81%), les biblioteques (72,4%) internet (77%) i en menor mesura els 
concerts (39%). En tots aquests àmbits els estudiants se situen a gran distància del 
conjunt d’altres categories. Per contra, en pràctiques com l’assistència a exposicions o 
la vinculació al moviment associatiu s’estableix un cert equilibri entre totes les 
categories, amb excepció del treball domèstic on és clarament inferior. Les dades del 
Demoscerc tornen a situar els centres culturals polivalents en una altra dinàmica atès 
que els principals usuaris d’aquests equipaments són els jubilats (24,3%) seguits de les 
persones desocupades (22,6%). 
 
Resulta interessant també observar que situacions d’ocupat i desocupat no presenten 
diferències de relleu en conjunt, però que els desocupats se situen per sobre els 
ocupats en activitats com la biblioteca, exposició o centre cívic que per norma general 
no comporten una despesa d’ingrés, mentre se situen per sota en teatre o concerts, 
activitats que porten associada aquesta despesa d’ingrés de forma més habitual. 
 

Taula 28. Participació en el conjunt d’activitats. Distribució per situació laboral 

 Ocupat Desocupat Jubilat Estudiant
Feines 

llar altres TOTAL 
MUSEU  35,55 28,03 23,18 47,68 18,35 29,68 31,6 
BIBLIOTECA  37,29 40,77 20,71 72,44 25,42 37,41 37,6 
EXPOSICIÓ  21,02 22,48 20,70 21,36 13,97 23,22 20,6 
TEATRE  28,48 20,86 14,57 35,87 16,85 23,56 24,8 
CONCERT  27,22 21,50 14,21 39,17 11,59 22,87 24,4 
DANSA  6,13 6,23 5,30 7,66 3,42 7,45 6,0 
CINEMA  66,84 65,27 28,66 81,63 43,66 47,97 56,9 
LECTURA  71,10 75,50 53,30 82,60 58,70 66,50 67,2 
INTERNET  50,49 53,29 6,89 77,17 17,72 39,57 42,1 
PER. ASSOCIACIÓ  19,92 18,40 19,03 22,37 14,47 25,38 20,5 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA 7,80 6,71 4,66 18,60 4,63 8,76 9,9 
CENTRE  CÍVIC  17,93 22,60 24,25 19,07 17,61 24,39 19,9 

 
Pel que fa a l’assiduïtat en les diferents activitats entre les persones que les 
practiquen, les diferències entre categories es tornen a atenuar. Així els estudiants 
solament es distancien clarament de la resta en assistència a biblioteques, per contra, 
reiteren menys que la resta de categories en museus, exposicions, teatre, dansa i 
centres culturals, equipaments on els jubilats se situen a distància com a usuaris més 
assidus. Finalment, l’assiduïtat en cinema es produeix de forma homogènia en 
pràcticament totes les categories. 
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2.5 Anàlisi multivariable: assistència, participació i freqüentació per 
grups d’activitats en funció de les variables d’edat, sexe, nivell 
d’estudis, llengua, origen i situació professional i les seves 
corresponents relacions 
 
El creuament d’aquestes variables aporta elements d’anàlisi certament interessants que 
en certa forma vindrien a confirmar alguns dels arguments proposats en apartats 
anteriors. D’una banda, i tal com era previsible a tenor dels resultats analitzats 
prèviament, es manté òbviament la relació directament proporcional entre el nivell 
d’estudis i la participació cultural, amb un salt més que notable entre cadascuna de les 
categories, però en introduir altres variables l’anàlisi s’enriqueix amb l’entrada en joc 
de nous factors explicatius. Així, en realitzar el creuament de nivell d’estudis amb 
gènere el contrast entre valors mínims i màxims resulta força més accentuat entre les 
dones que entre els homes, de forma que les dones amb estudis superiors presenten 
els percentatges d’assistència a activitats més elevats de totes les categories, per sobre 
també dels homes amb estudis superiors, i per contra les dones sense estudis 
presenten els nivells d’assistència més baixos entre totes les categories, inclosos també 
els homes sense estudis. 
 
Com es pot veure a la taula de dades, la relació entre el nivell mínim d’assistència 
corresponent a “sense estudis” i el màxim corresponen al “estudis superiors” és més 
elevat en gairebé tots els àmbits en el subgrup femení: així, per exemple, en els 
museus, la diferència va del 14% a 49,4% entre els homes (35,4% de recorregut) 
mentre que entre les dones va de 12,3% al 52,8% (40,5% de recorregut). Aquesta 
polarització és encara més notòria en conceptes com l’ús d’internet (6,9 de mínim i 
63% de màxim entre els homes, per 3,8 de mínim i 65,5% de màxim entre les dones, 
que suposa la diferència màxima entre totes les activitats.) I encara sobre internet, 
també resulta molt il·lustratiu el fet que les dones amb estudis superiors (65,5% usen 
internet) superin en aquest àmbit d’activitat al seu grup equivalent masculí (63%), ja 
que suposa incorporar un matís interessant a l’associació automàtica entre homes i 
pràctiques electronico-digitals i dones amb les pràctiques culturals més clàssiques. 

Taula 29. Assiduïtat en les activitats per situació laboral (% de persones sobre el total de 
participació) 

 Ocupat Desocupat Jubilat Estudiant
Feines 

llar altres TOTAL 
MUSEU  23,91 18,29 24,62 14,39 20,18 26,12 22,3 
BIBLIOTECA  57,03 54,58 48,75 74,61 50,78 56,92 58,7 
EXPOSICIÓ  23,21 18,29 24,62 14,39 20,18 26,12 22,0 
TEATRE  45,25 45,42 43,22 36,31 40,52 50,04 43,7 
CONCERT  49,61 47,09 42,68 49,68 38,50 47,91 47,9 
DANSA  37,73 31,51 34,17 32,12 31,23 48,24 35,9 
CINEMA  82,01 82,01 66,51 87,94 72,91 79,90 80,3 
LECTURA  48,30 43,50 58,30 44,60 53,70 52,70 51,4 
CENTRE CÍVIC  38,19 42,59 58,12 27,11 49,52 39,05 44,0 
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La relació entre gènere i edats revela de nou la forta polarització interna entre els 
diferents segments d’edats dins els dos subgrups de gènere. En aquest cas es manté 
un liderat compartit en la franja del segment més jove, amb xifres molt igualades entre 
homes i dones, però per contra no s’observa un nivell de sobrepolarització interna 
dintre el gènere femení en termes similars als que es detecta quan s’analitza en nivell 
d’estudis. 
 
Així doncs, es pot concloure que mentre que pel que fa a les diferències relacionades 
amb l’edat, la variable de gènere no hi afegeix un factor de polarització, aquesta és 
força evident quan s’introdueix el factor educatiu, de forma que els homes tot i les 
fortes diferències en funció del nivell d’estudis formen un grup relativament més 
homogeni, mentre que en les dones es produeix una polarització més accentuada de la 
que se’n poden derivar uns perfils força il·lustratius. 
 
D’una banda, de la combinació d’aquests factors se’n podria concloure que el perfil 
tipus de la persona més activa culturalment correspon a una dona d’entre 15 i 24 anys 
amb formació universitària. Per contra, en l’altre extrem, és a dir amb els nivells més 
baixos d’activitat cultural el perfil tipus correspondria a dona, sense estudis de més de 
65 anys, essent aquest factor menys rellevant que l’anterior. 
 
Sense voler ni poder abundar ara en aquesta dada, les lectures que se’n poden fer en 
clau de gènere són moltes, i molt probablement se’n puguin establir relacions amb 
conceptes que estan a l’ordre del dia en diferents àmbits de les ciències socials com 
ara el de feminització de la pobresa. En aquest sentit es detecta realment un 
component de feminització diferencial d’accés a la cultura, amb aquesta clara 
polarització entre dones amb elevat nivell de formació i les que no en tenen, grup 
aquest que amb tota probabilitat ocuparia els estrats més baixos si s’introduís la 
variable econòmica i professional en l’anàlisi. 
 
.  
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DEMOSCERC. DADES PRINCIPALS CONJUNT MUNICIPIS AGRUPATS       

                

CREUAMENTS PER SEXE I ESTUDIS          
                
% Activitats realitzades en els darrers 12 mesos                 

              

GRUPS MUSEU BIBLIOTECA EXPOSICIÓ TEATRE CONCERT DANSA CINEMA LECTURA INTERNET
PERT. 

ASSOCI
ACIÓ 

EDUCACIÓ 
ARTÍSTICA

CENTRE 
CÍVIC 

Sense  14,0 15,3 9,1 9,5 8,6 3,1 18,7 35,4 6,9 10,5 3,9 21,3 

Primaris 24,3 27,6 14,3 17,2 16,3 4,4 47,6 59,0 23,8 19,1 5,3 21,0 

Secundaris 35,9 44,4 21,5 27,3 29,8 6,1 70,1 76,4 55,1 18,7 9,5 17,4 
HOMES 

Superiors 49,4 48,0 29,6 39,4 37,8 8,8 70,7 81,6 63,0 28,7 10,7 22,2 
                           

Sense  12,3 12,3 7,7 7,7 8,0 1,4 21,9 32,7 3,8 12,4 1,6 19,2 

Primaris 18,8 25,2 12,5 15,9 13,2 4,5 44,2 55,1 19,0 14,3 4,1 18,5 

Secundaris 35,9 41,7 20,2 27,7 26,3 6,7 64,4 76,1 49,7 21,2 9,0 20,1 
DONES 

Superiors 52,8 49,1 32,0 39,6 36,2 9,2 70,5 82,6 65,5 25,0 13,4 20,6 
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DEMOSCERC. DADES PRINCIPALS CONJUNT MUNICIPIS AGRUPATS       
                

CREUAMENTS PER GRUPS DE SEXE I EDAT          
                
% Activitats realitzades en els darrers 12 mesos                 
              

GRUPS MUSEU BIBLIOTECA EXPOSICIÓ TEATRE CONCERT DANSA CINEMA LECTURA INTERNET PERT. 
ASSOCIACIÓ 

EDUCACIÓ 
ARTÍSTICA 

CENTRE 
CÍVIC 

15-24 39,3 58,8 23,8 30,6 40,8 7,1 79,2 79,9 71,2 22,1 15,9 19,7 

25-34 37,5 43,3 20,8 28,6 29,3 5,5 68,6 74,1 55,6 19,6 8,4 19,1 

35-44 34,2 35,4 21,8 27,3 24,4 6,6 65,2 71,5 47,2 21,5 6,4 18,0 

45-54 34,4 36,6 20,4 27,0 25,1 6,1 64,4 69,4 43,7 17,9 6,9 18,3 

55-64 26,2 26,7 16,1 20,3 18,1 4,1 42,0 62,2 23,4 20,3 6,0 21,8 

HOMES 

65 i + 24,4 22,6 14,8 14,7 12,2 5,1 28,7 53,9 7,3 19,3 5,2 25,4 
                           

15-24 42,8 58,3 21,7 33,2 34,2 7,7 78,3 77,0 71,1 19,6 15,4 18,7 

25-34 34,0 44,5 19,0 26,8 24,0 4,8 60,1 72,1 44,4 18,0 7,6 16,6 

35-44 26,3 31,8 17,5 23,4 17,2 5,7 56,2 65,3 35,2 17,8 5,9 18,3 

45-54 29,4 31,2 19,6 23,0 19,8 5,7 56,1 64,4 23,4 17,9 7,1 18,3 

55-64 26,9 26,9 18,4 20,6 19,4 7,7 49,5 62,7 31,6 16,5 5,6 21,6 

DONES 

65 i + 22,1 21,0 15,5 14,9 15,3 5,1 29,9 52,7 9,0 19,4 4,3 24,1 
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El creuament de les variables per grups d’edats i estudis també ens aporta altres 
elements d’anàlisi interessants. D’una banda, tal i com era previsible, es manté la 
relació directament proporcional entre el nivell d’estudis i les edats més joves amb 
l’alta participació. És a dir, un eix d’alta participació definit per les coordenades d’alt 
nivell de formació i grups d’edat jove i un eix oposat de baixa participació definit per 
baix nivell de formació acadèmica i edat avançada. 
 
Tot i així, s’aprecien pautes de participació cultural clarament diferenciades quan 
s’analitzen al detall diferents tipus de pràctiques. Així, per exemple, si es compara 
l’assistència a museus o exposicions, s’observa que entre les persones amb baix nivell 
d’estudis, destaca el component jove amb una disminució progressiva de la participació 
amb l’edat, però aquesta tendència es capgira entre les persones amb formació 
superior ja que les persones de més edat són les que tenen un major nivell de 
participació. Aquest comportament abonaria les interpretacions que s’han fet entre la 
generalització de l’accés a l’educació superior i la participació cultural en els dominis 
més clàssics, sobretot pel que fa als joves. 
 
Si ens fixem en la generació d’edat avançada, la proporció de persones amb educació 
superior és relativament baixa, i entre aquests, la participació cultural és elevada, molt 
més elevada que entre la nombrosa gent sense estudis. Aquesta combinació abona 
sens dubte les tesis de Bourdieu (1979) sobre els habitus i la participació en aquest 
tipus d’activitats com a factor de diferenciació social i desigualtat. Però això no es 
mantindria en els mateixos termes en el context actual. D’una banda, entre les noves 
generacions, la “alta cultura” està perdent enters com a factor de distinció social, o en 
tot cas no és l’únic d’aquests factors (Busquet 1998,1999, 2005) ja que els joves de 
classe alta tendeixen a adoptar una actitud més eclèctica en relació a les formes 
culturals (Menger 1986, Levine 1988) fet que es pot relacionar amb l’eclosió de les 
indústries culturals (Donat 1994) i els seus canals, suports i productes. En aquest 
sentit, Olivier Donat parla de “hibridació de la cultura cultivada” (2003,22) i Richard A. 
Peterson (1996) del pas d’un model univor a un model omnivor de consum cultural 
entre les persones de mitjans cultivats. 
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L’ús d’internet reforça al seu torn el mateix argument de correlació entre edat i estudis, 
en aquest cas posant de manifest la facilitat amb que tot el que significa la revolució 
de cultura digital ha penetrat entre les persones amb formació –i al seu torn amb els 
grups socials que representen- sense barreres d’edat, i a l’altre extrem el baix nivell de 
penetració entre les persones amb baix nivell de formació, amb tot el que això significa 
en termes de “bretxa digital”. 
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Com es pot veure en el gràfic, l’ús d’internet entre joves amb estudis superiors (70%) 
o amb estudis primaris (64%) és similar, però si ens fixem en el grup d’edat de 55 a 64 
anys, la relació es polaritza entre les persones amb estudis superiors (que mantenen 
una quota molt semblant al grup d’edat joves amb un 63,7% d’us d’internet) i les que 
tenen solament estudis primaris (11,6%) o sense estudis (2,8%). 
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3. Anàlisi de correspondències i classificació 
 
L’anàlisi de correspondències permetrà aprofundir i complementar la informació que 
s’ha extret dels diferents creuaments o taules de contingència i que s’han realitzat en 
l’apartat anterior. Com ja s’ha exposat, l’enquesta abasta un ampli ventall d’hàbits i 
pràctiques culturals de la ciutadania, tant les que es realitzen preferentment en l’àmbit 
domèstic com les que impliquen l’assistència a actes o l’ús d’instal·lacions o 
equipaments i la seva assiduïtat.  
 
En aquest cas s’han considerat totes les tipologies de pràctiques per tal de veure tant 
les interaccions que es produeixen entre elles, com en relació a les variables 
il·lustratives com el sexe, l’edat o el nivell d’estudis, i com es relacionen entre elles. A 
diferència de l’apartat anterior on s’analitzen les variables estructurals en la relació a 
les pràctiques culturals de la població de forma individual, amb aquest procediment, es 
poden obtenir grups de variables que tinguin un mateix comportament respecte el 
conjunt d’individus i poder vincular-ho, al mateix temps, amb els diferents grups 
d’individus. 
 
Amb la realització de l’anàlisi de correspondències s’han pogut obtenir 5 eixos o 
grups de variables que les agrupen i que ajuden a comprendre el conjunt de 
variables. El model explica el 70,72% de la variança, percentatge aconseguit en la 
taula dels valors propis18. La descripció dels eixos o grups de variables, vindrà de la mà 
dels percentatges de les contribucions més elevades de les diferents categories de 
les variables. I això permetrà al seu torn, veure la rellevància de cadascuna en la 
definició de l’eix, de forma que tinguin una contribució o percentatge més alt vol dir 
que ajuden a explicar l’eix. 
 
D’altra banda, la taula de valors-test corregits ens serà útil, ja que podrem veure 
les relacions entre els eixos i les variables il·lustratives com el sexe, l’edat, els estudis, 
la situació laboral, el lloc de naixement i la llengua utilitzada. Tot valor que es trobi fora 
de l’interval (-1,96;1,96) serà significatiu, és a dir, la categoria en qüestió per l’eix 
factorial considerat serà important en la interpretació o caracterització de l’eix. Sent la 
seva contribució absoluta i relativa de major o menor intensitat segons s’allunyi més o 
menys a aquest interval. 
 

3.1 Interpretació dels eixos factorials 
 
A continuació interpretarem els cinc eixos extrets de l’anàlisi i veurem com es 
relacionen les diferents variables. D’aquesta manera, segons les contribucions o 
percentatges de les categories més elevades en l’eix podem dir que: 
 

 El primer eix, acumula el 60% de la variança explicativa (resumeix aquest 
percentatge de la variabilitat total de les dades) i està definit per les variables 
de pràctica d’activitat artístiques i ús d’internet. Relaciona tot aquell 
tipus d’activitats, que impliquen recepció activa i comporten un cert 
desplaçament per tal de realitzar-les. 

 

                                                      
18 A partir de la fórmula del Vp transformat= (Vp-1/v)2 , sent vp el valor propi i v el nombre de 
variables introduïdes a l’anàlisi, la qual corregeix els baixos percentatges que sorgeixen de 
l’anàlisi de correspondències i permet la creació del model. 
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De forma negativa i per ordre de major pes en l’eix   
Variable activa % contribució 
- Sí teatre 3,47 
- Sí exposició 3,47 
- Sí museu 3,37 
- Sí concert 3,03 
- Sí internet 2,58 
- 1 a 3 vegades museu 2,01 
- 1 a 3 vegades exposició 2,34 
- 3 o 4 vegades teatre 1,97 
- 3 o 4 vegades concert 1,51 
- Més de 12 llibres 1,30 

 
De forma positiva 
 

Variable activa % contribució 
- Cap llibre 2,71 
- No internet 1,88 
- No museu 1,56 
- No teatre 1,14 
- No concert 0,98 
- No exposició 0,90 

 
En aquest primer eix podem veure que existeix relació entre les diferents activitats que 
implica una recepció activa i que impliquen desplaçament, en la majoria d’elles. El fet 
que estiguin agrupades en un mateix eix, indica que hi ha associació entre elles: el fet 
de participar en una de les activitats també implica participar a la resta i viceversa. 
Els individus que es relacionen amb aquesta tendència i participen en major intensitat 
tenen estudis artístics, estudis superiors, són joves, han nascut en el mateix 
municipi i com a llengua habitual, parlen el català. 
 
Aquestes associacions ja s’han anat constatant en els primers anàlisi de l’estudi, 
mitjançant les taules de contingències. La diferència que aquí trobem és que existeix 
una interrelació entre la disposició de l’individu a consumir les pràctiques artístiques i 
internet i el seu habitus, tenir un alt nivell d’estudis, un arrelament al municipi nascut i 
ser jove. Aquests fets, com hem vist, són determinants pel consum cultural. 
 
Els que no participen amb la mateixa intensitat en aquestes activitats tenen estudis 
primaris o sense estudis, d’edats adultes, són nascuts a la resta d’Espanya i 
parlen de forma habitual en castellà. 

 
Podem veure que la variable gènere no explica gaire la tendència a fer més o menys 
activitats d’oci receptiu, si més no, ens correlaciona la dona en una tendència cap a 
l’eix no participació a les activitats i els homes es troben a l’eix negatiu, una tendència 
a l’assistència a les diferents activitats. Tal com veiem en aquesta taula de valors-test. 
Segons els que estiguin fora de l’interval més, menys 1, 96 i sigui un valor alt, tindrà 
més influència. 



 50

 

Variable Eix  1 

Estudis   
Sense estudis 25,20 
Estudis primaris 27,86 
Estudis secundaris -13,60 
Estudis universitari -30,41 
Altres estudis -6,82 
Estudis Artístics 
Sí -32,96 
No 32,96 
Lloc de naixement  
Municipi -15,92 
Resta de Catalunya -12,38 
Resta d'Espanya 28,51 
Estranger -1,96 
Llengua Habitual 
Català -22,09 
Castellà 31,25 
Les dues -13,52 
Altres -3,58 
Gènere  
Home -6,74 
Dona 6,74 
Edat  
15 a 24 -19,80 
25 a 34 -6,75 
35 a 44 -1,77 
45 a 54 -0,38 
55 a 64 8,28 
65 i més 21,07 
Situació laboral  
Ocupat -16,78 
Desocupat -3,03 
Jubilat 25,76 
Estudiant -18,57 
Feines de la llar 13,92 
Altres situacions -1,81 

 
 El segon eix, acumula el 4,47% de la variança explicada i està compost per les 

variables domèstiques de recepció, són activitats que no es fa necessàri el 
desplaçament per a la seva realització i ambdues activitats són transmisores 
d’informacions d’actualitat, i d’ofertes culturals. 

 
De forma negativa:  
 

Variable activa % contribució 
- No radio 10,69 
- No diari 5,57 
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De forma positiva:   
Variable activa % contribució 
- Si ràdio 5,37 
- Si diari 2,48 
- Cada dia ràdio 3,94 
- Cada dia diari 0,79 

 
En aquest eix, es troben relacionats aquestes dues activitats de recepció: lectura de 
diari i escoltar la ràdio. Vol dir que l’individu que llegeix el diari també escolta la ràdio i 
viceversa. De forma positiva, es troben relacionades tan la lectura de diari com 
escoltar la ràdio i les assiduïtats més altes, aquests dos mitjans estan relacionats 
alhora amb els estudis primaris, amb l’origen estranger, d’edats compreses entre 
35 a 45 anys. D’aquesta manera, podem dir que no només els que tenen estudis 
universitaris són grans consumidors tan de ràdio com de diaris.  
El comportament contrari, els que en menys intensitat llegeixen el diari ni escoltar la 
ràdio, està lligat amb el grup sense estudis. Nascuts en el mateix municipi i de 15 a 
24 anys. Contràriament, aquestes pràctiques no són realitzades, en major intensitat, 
pels grups d’edats més joves. Sinó que en gran mesura les desenvolupen públics 
diferenciats tan com hem expressat en el paràgraf anterior. 

 

Variable Eix   2 
Estudis    
Sense estudis -6,88 
Estudis primaris 11,87 
Estudis secundaris 0,01 
Estudis universitari -12,18 
Altres estudis 5,09 
Estudis Artístics    
Sí -6,76 
No 6,76 
Lloc de naixement  
Municipi -3,52 
Resta de Catalunya 0,73 
Resta d'Espanya 0,94 
Estranger 4,01 
Llengua Habitual    
Català -9,74 
Castellà 7,84 
Les dues 1,44 
Altres -0,75 
Sexe  
Home 1,37 
Dona -1,37 
Edat  
15 a 24 -2,63 
25 a 34 0,37 
35 a 44 3,81 
45 a 54 0,35 
55 a 64 -1,86 
65 i més -0,61 
Situació laboral  
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Ocupat 4,74 
Desocupat 6,03 
Jubilat -6,15 
Estudiant -9,49 
Feines de la llar 4,09 
Altres situacions 1,73 

 

 El tercer eix, acumula el 3,2 % de la variança explicada. En aquest eix es 
relacionen les activitats de proximitat i equipaments de patrimoni, 
aquestes activitats de proximitat engloben les activitats d’assistència a Centres 
Cívics, participar en alguna associació o entitat i participar en la realització de 
programacions festives. 

 
De forma negativa: 
 

Variable activa % contribució 
- Sí cinema 3,14 
- No Centre Cívic 1,90 
- No monument 1,34 
- Cada 15 dies cinema 1,17 
- No programacions festives 0.87 
- No entitat 0,52 

 
De forma positiva 
 

Variable activa % contribució 
- Sí Centre cívic 7,65 
- No cinema 4,14 
- Si monument 3,45 
- Sí entitat 2,01 
- 3 i 5 cops per setmana 2,18 
- 1 i 3 vegades monument 2,40 
- Sí programacions festives 1,45 

 
Variable Eix  3 
Estudis  
Sense estudis 12,83 
Estudis primaris 15,99 
Estudis secundaris -17,23 
Estudis universitari -6,84 
Estudis Artístics  
Sí 4,38 
No -4,38 
Lloc de naixement  
Municipi -7,35 
Resta de Catalunya -8,54 
Resta d'Espanya 17,67 
Estranger -4,85 
  
  
  
Llengua Habitual  
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Català 9,67 
Castellà -5,71 
Les dues -3,77 
Altres -0,40 
Sexe  
Home -6,46 
Dona 6,46 
Edat   
15 a 24 -26,07 
25 a 34 -11,23 
35 a 44 0,95 
45 a 54 1,21 
55 a 64 9,60 
65 i més 26,42 
Situació laboral  
Ocupat -14,72 
Desocupat -2,46 
Jubilat 30,79 
Estudiant -26,21 
Feines de la llar 8,18 
Altres situacions 3,31 

 
 El quart eix, acumula 1,54% de la variança, activitats artístiques, música i 

dansa, relacionades amb una activitat de proximitat. Les quals es troben 
relacionades. 

 
De forma negativa 
 

Variable activa % contribució 
- No música -10,21 
- Sí biblioteca -5,00 
- 1 cop al mes biblioteca -1,23 
- No dansa -0,67 

 
Forma positiva 
 

Variable activa % contribució 
- Sí dansa 10,44 
- No biblioteca 3,01 
- Sí música 1,66 

 
En aquest eix es relacionen la música i la dansa, les quals tenen comportaments 
similars: qui escolta música, va a veure dansa. I de forma negativa amb anar a una 
biblioteca. Aquest comportament està relacionat amb ser jove, ja que són qui 
utilitzen principalment les biblioteques, al mateix temps, amb els estudis secundaris. 
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Variable Eix  4 
Estudis  
Sense estudis 8,83 
Estudis primaris 9,42 
Estudis secundaris -9,64 
Estudis universitari -5,31 
Altres estudis -0,20 
Estudis Artístics  
Sí 2,08 
No -2,08 
Lloc de naixement  
Municipi -3,82 
Resta de Catalunya -4,97 
Resta d'Espanya 9,16 
Estranger -1,30 
Llengua Habitual  
Català -0,99 
Castellà 2,49 
Les dues -1,81 
Altres -0,79 
Sexe  
Home 1,32 
Dona -1,32 
Edat   
15 a 24 -9,76 
25 a 34 -4,15 
35 a 44 -0,27 
45 a 54 -1,56 
55 a 64 3,87 
65 i més 12,16 
Situació laboral  
Ocupat -4,15 
Desocupat -0,76 
Jubilat 11,43 
Estudiant -13,53 
Feines de la llar 4,17 
Altres situacions 1,74 

 
 

 Cinquè eix acumula l’1,25% de la variança, i està format exclusivament per 
l’activitat de lectura de revistes. El fet que aparegui separada de la resta de 
variables creant un eix propi, implica que el seu consum és distint a la resta i no 
es relaciona de forma directa amb les altres pràctiques. 

 
 
 
 
 
3.2 Anàlisi de la classificació 
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L’anàlisi de classificació permetrà classificar els individus a partir dels eixos obtinguts 
en l’anàlisi de correspondències, i facilita la creació dels grups d’individus més 
homogenis possibles i que tinguin un comportament semblant en funció dels eixos. 
Aquest tipus d’anàlisi ens establirà diferents tipus de grups socioculturals que ens 
permetran la classificació dels individus a partir dels diferents municipis. Segons 
l’anàlisi hem pogut obtenir tres grups d’individus que podem definir a partir dels 
percentatges més elevats de les categories de les variables respecte cada classe. 
 
3.2.1. Resum comparatiu de les classes 
 
Els grups sorgits segueixen la tònica dels creuaments de les variables agrupades, i 
alhora n’obtenim una informació complementària. Els resultats de l’anàlisi ens 
corrobora la nostra primera observació vista en els primers apartats i alhora, 
mitjançant un anàlisi complementari d’agrupació de pràctiques, entendrem la proposta 
de classificació dels públics en tres tipologies diferenciades. 
 
La primera classe correspon al 52,41% dels individus i es caracteritzen per un elevat 
nivell de participació en activitats com l’audició de música, l’assistència al cinema o la 
lectura de diaris, i per contra, unes taxes participació més aviat baixes en altres 
activitats com l’assistència a programacions artístiques o visites a institucions 
patrimonials. Des del punt de vista de la intervenció cultural local es podrien definir 
com a usuaris o públics de participació ocasional. 
 
Segons els percentatges més elevats de reiteració, podem veure que el 68,8% escolten 
música cada dia i el 30% llegeixen el diari cada dia, com a activitats representatives.  
Aquest grup, segons les variables il·lustratives, està configurat majoritàriament, per 
individus que en un 42% tenen estudis primaris i en un 33% secundaris. El 18% 
tenen entre 65 i més, el 12% tenen de 15 a 24 anys. Cal dir que segons el total dels 
individus d’aquesta edat, aquest percentatge representaria quasi el 40% dels joves que 
estan en aquestes edats, la qual cosa que suposa un elevada proporció d’aquest grup. 
 
Això significa que hi ha un sector de la població elevat, que abasta tan a públic juvenil 
com adult, que participa ocasionalment a les activitats de recepció cultural  més 
clàssiques que formen el gruix de la intervenció pública però en canvi, tenen un hàbit 
en el consum de música gravada o d’assistència a cinema, és a dir en algunes de les 
activitats més vinculades amb la cultura audiovisual i els productes de les 
indústries culturals. 
 
Els municipis més representatius d’aquesta classe són Sant Boi en un 7,2% dels 
individus corresponen a aquest grup i Prat de Llobregat amb el 6,93%. 
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La segona classe correspon al 13% dels individus (1768 individus) i es caracteritza 
per unes altes taxes de no participació en la majoria d’activitats. Així, per exemple 
solament el 8% llegeix el diari una vegada a la setmana. Com a pràctica més estesa, el 
47% va al cinema però de forma molt ocasional. Aquests individus poden ser definits 
com a públic baixa participació. 
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Segons les variables il·lustratives podem observar que els individus que componen 
aquest grup el 40% són jubilats, el 49% són nascuts a la resta de l’Estat Espanyol, 
60% són de parla castellana, el 58,14% són dones i amb un component d’edat 
predominantment adult. Es tractaria del grup culturalment menys actiu, i encara 
de forma més específica en els àmbits d’intervenció de les polítiques públiques. 
 
La tercera classe correspon al 34% (4704 individus) i està configurada pel públic 
més habituals a participar a les diferents activitats. Són els que tenen els 
percentatges de participació més elevat a totes les activitats culturals en general, 
des de la lectura de llibres i diaris a l’audició de música i la participació a 
representacions escèniques i musicals, i en concret en les activitats més relacionades 
amb la provisió de serveis públics. També és el grup que presenta el major nivell 
d’assiduïtat en aquestes activitats. Així, per exemple, el 20% ha anat 3 o 4 vegades 
teatre, el 19% 3 o 4 vegades a un concert, 50% llegeix cada dia diari, 26% una 
vegada al mes al cinema, i el 13% un cop per setmana a la biblioteca. 
 

Segons les variables il·lustratives, el grup està format per un 32% de persones que 
tenen estudis superiors, un 38% utilitzen el català com a llengua habitual, un 16% són 
estudiants. El grup d’edat més representat (25% dels individus) és el de 25 a 34 anys, 
seguint pel grup més jove (21% tenen entre 15 i 24 anys). Un 37% han nascut al 
mateix municipi on resideix. Pel que fa al gènere, els homes superen lleugerament a 
les dones (52%) i quant a la situació professional el 55% està ocupat..  Els municipis 
més rellevants d’aquesta classe són Sant Cugat, Manresa i Vic. 
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3.2.2. Composició dels grups segons els diferents municipis 

A continuació es pot veure com es reflecteix aquest agrupament a escala municipal A 
partir del percentatge d’individus que correspon a cada classificació. Cal dir que no es 
produeix una adscripció única d’un municipi a una de les tres classes sinó que tots els 
municipis tenen més o menys representació en cadascuna de les classes. En la següent 
taula s’exposen les dades més rellevants.  
 

  
Primera classe 
 

% municipi dins la 
classe 

Sant Boi de Llobregat 7,20 
El Prat de Llobregat 6,93 
Viladecans 6,58 
Badalona 6,48 
L’Hospitalet de Llobregat 6,48 
Vic 5,16 

Vilanova i la Geltrú 5,08 

Manresa 4,73 
Sant Cugat del Vallès 4,52 

  
Segona Classe 
 

% municipi dins la 
classe 

Santa Coloma de Gramenet 7,81 
Vilanova i la Geltrú 7,24 
Castelldefels 4,41 

  
Tercera Classe 
 

% municipi dins la 
classe 

Sant Cugat 8,16 
Manresa 7,38 
Vic 7,31 
Castelldefels 7,04 
Vilanova 6,59 
Viladecans 4,95 
Badalona 4,93 
Santa Coloma de Gramenet 4,70 
Sant Boi de Llobregat 4,15 
El Prat de Llobregat 4,06 



4. Anàlisi de pràctiques agrupades i la seva lectura des de l’òptica dels 
estudis de públics 
 
Com ja s’ha exposat, el qüestionari de l’enquesta abasta un ampli ventall d’hàbits i 
pràctiques culturals de la ciutadania, tant les que es realitzen preferentment en l’àmbit 
domèstic com les que impliquen l’assistència a actes o l’ús d’instal·lacions o 
equipaments. D’entre aquestes activitats se’n pot establir un grup més o menys 
homogeni que es relaciona amb els àmbits d’intervenció preferents dels serveis locals 
de cultura, i en termes generals, de l’acció cultural pública en l’àmbit local en la major 
part de municipis. 
 
Donant continuïtat a direcció empresa en l’apartat anterior amb l’anàlisi de 
correspondències i la classificació, però centrant encara més el focus en l’anàlisi de les 
activitats més representatives de l’acció cultural local s’han seleccionat algunes de les 
activitats més representatives d’aquesta intervenció cultural local –concretament 
museus, biblioteques, teatre, concerts i exposicions- i, d’altra banda, s’ha fet un nou 
agrupament dels resultats amb una visió més instrumental de la participació cultural 
des de l’òptica dels públics i usuaris de l’oferta cultural. Partint d’aquest plantejament 
s’han agrupat els resultats de l’enquesta en tres categories: un primer grup 
corresponent a les persones que durant el darrer any han practicat com mínim una 
vegada totes i cadascuna d’aquestes activitats; un segon grup format per les persones 
que durant aquest mateix període de temps han realitzat com a mínim una d’aquestes 
activitats; i, finalment, el darrer grup format per les persones que afirmen que durant 
el darrer any no han accedit a cap d’aquestes activitats. 
 
El primer grup és molt minoritari ja que representa menys del 3% de la població i es 
pot considerar com el segment amb un nivell més alt de sintonia amb l’oferta cultural 
existent en la seva diversitat, i per extensió s’hi podria establir una certa analogia amb 
el que en termes d’estudis d’audiència es considera com a “públic habitual”, al que 
correspondrien estratègies de públics orientades al seu manteniment o fidelització. 
 
El segon grup és el majoritari, ja que inclou a més de 58% de la població, i continuant 
amb el paral·lelisme amb els estudis d’audiències, es podria considerar com a “públic 
inicial o ocasional”. Es tracta però del grup més heterogeni ja que inclou des de les 
persones que solament han realitzat una d’aquestes activitats fins a les que amb 4 
activitats diferents s’aproximen molt al grup precedent. Tot i així, val a dir que la gran 
majoria d’aquest grup correspon a les persones que solament han realitzat una de les 
activitats i que la realització simultània de dues d’aquestes activitats ja redueix el 
percentatge a menys del 20%. 
 
Finalment, i pel que fa al tercer grup, el que des de l’òptica de l’anàlisi d’audiències es 
tendeix a anomenar com a “no públic” potser la primera –i fonamental- reflexió que 
susciten les xifres és la seva pròpia dimensió: gairebé 4 de cada 10 persones no han 
realitzat cap d’aquestes activitats ni fet ús d’equipaments o serveis que constitueixen el 
gruix de l’oferta cultural local en la majoria dels municipis. Per contrastar aquesta dada 
que hom podia considerar d’un tant inesperada es va procedir a realitzar altres 
agrupaments d’activitats, intercanviant algunes d’aquestes activitats per d’altres de 
relacionades amb l’oferta cultural municipal com ara l’assistència a centres culturals 
polivalents o les visites a monuments, (i com ja s’ha dit es van descartar de forma 
preventiva activitats com la dansa o els arxius) però els resultats romanen 
pràcticament inalterables. Potser l’única activitat que té un efecte sensible en la 
reducció de la quota de no participants és la de les programacions festives que com ja 
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s’ha dit agrupa qualsevol programa del cicle festiu o celebració popular ja que un 
mínim del 10% de persones que diuen participar en aquestes activitats no en realitzen 
cap de les altres. 
 

Assistència a les 5 activitats seleccionades

A TOTES 
2,7%

A ALGUNA 
58,3%

A CAP 
39,1%

 
 
Si s’analitzen els components de sexe, edat i estudis, el primer grup sembla força 
homogeni en termes de gènere, però amb una forta polarització en termes d’edats –
grups més joves- i estudis – on de nou s’estableix una clara correlació entre nivell 
d’estudis i participació cultural. 
 

Realització de les 5 activitats (teatre, música, concert, 
exposició, biblioteca)
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Quant al segon grup, també s’observen els comportaments diferencials quant a edat i 
nivell d’estudis –aquest ben evident-, i al contrari que en el precedent s’observen 
comportament diferenciats en relació al factor de gènere amb gairebé 5 punts 
percentuals de diferència dels homes respecte les dones. 
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Realització d'alguna de les 5 activitats
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Pel que fa al tercer grup, si s’observen les divisions segons variables de sexe, edat i 
estudis; es reafirmen les observacions ja avançades sobre la configuració del perfil 
tipus d’aquest grup, amb un pes determinant de les persones amb baix nivell de 
formació, d’edat avançada i predominantment de gènere femení. Aquestes persones 
constituirien el que hom tendeix a identificar com el “no públic” en termes d’estudis 
d’audiències, un “no públic” que pren unes dimensions que no fan sinó posar damunt 
la taula l’etern debat de l’accés a la cultura i les fórmules per delimitar i abatre les 
barreres que l’obstaculitzen. 
 
La constatació d’aquest perfil hauria de poder aportar arguments renovats sobre la 
necessitat de definir les polítiques culturals –i més concretament, de proximitat- i la 
seva relació amb les educatives. Tot i així hi ha aspectes que inviten a reflexionar, com 
ara que prop del 25% de les persones que declaren disposar de formació universitària 
no hagin realitzat cap d’aquestes activitats, una dada que sens dubte s’inscriu en els 
arguments ja introduïts anteriorment sobre l’evolució de la relació entre capital 
educatiu i pràctiques culturals. 

No realitzen cap d'aquestes activitats
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5. Anàlisi des d’una perspectiva local 
 
Tal i com ja s’ha indicat en la nota metodològica, els resultats individualitzats de 
cadascun dels municipis i les anàlisis i observacions corresponents no s’inclouen en 
aquest document. Això no vol dir que s’estigui desaprofitant un dels màxims actius  
potencials de l’enquesta com és el de poder establir comparacions intermunicipals, sinó 
que s’han elaborat un seguit de procediments que han fet possible aquesta acció de 
contrast i comparació intermunicipal.  
 
En primer lloc, s’ha posat a disposició de cada municipi d’un estudi compartiu entre els 
resultats propis i les mitjanes del conjunt de municipis així com els valors màxims i 
mínims de cada activitat. En segon lloc s’han seleccionat un grup d’activitats que es 
consideren centrals en la definició de les polítiques culturals locals i en conseqüència se 
situen com a àmbits d’acció preferent de la intervenció pública en cultura. De 
cadascuna d’aquestes activitats s’ha establert un rang o classificació amb la posició que 
cada municipi ocupa segons els resultats de l’enquesta, i finalment, s’ha establert una 
puntuació de conjunt o índex local a partir de les mitjanes dels respectius rangs. 
 
Aquests resultats no s’ha cregut convenient –de moment- difondre’ls conjuntament en 
forma de llistats nominals, però això no evita que el tractament de les dades locals 
desprovistes de les etiquetes identificatives permeti obtenir alguns elements d’anàlisi 
pertinents per descriure determinades dinàmiques culturals del territori relacionades 
amb les pràctiques culturals descrites. A continuació es presenten els resultats 
d’aquests procediments. 
 
D’una banda s’ha analitzat el recorregut diferencial de les pràctiques culturals 
respectives en el conjunt d’aquests 17 municipis per constatar si s’observen 
comportaments més o menys homogenis o s’estableixen diferències notables entre 
municipis en cadascuna de les activitats. Aquesta informació s’ha complementat i 
contrastat, amb els resultats de la mobilitat intermunicipal que generen algunes 
d’aquestes activitats que poden comportar desplaçament. 
 
D’altra banda s’han establert correlacions entre els resultats municipals en algunes de 
les activitats o pràctiques amb altres variables externes en funció de variables 
independents. En concret s’han considerat la renda familiar per càpita municipal com a 
factor significatiu de les diferències de participació cultural entre els municipis, i d’altra 
banda, s’ha considerat la distància a Barcelona com a factor relacionat de forma 
inversa amb la realització de les activitats en el propi municipi de residència.  
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5.1 Comparativa de resultats: màxims i mínims municipals de 
participació en activitats i de mobilitat relacionada amb la seva 
realització 
 
5.1.1 Programacions artístiques 
En aquest primer grup d’activitats, les diferències entre valors màxims i mínims són en 
general força remarcables: en termes absoluts destaca la diferència que registren les 
programacions festives (més de 20 punts percentuals entre el valor màxim i el mínim), 
i en sentit contrari, l’escassa dispersió que suposa l’assistència al teatre amb sols 8 
punts percentuals de recorregut entre el valor màxim i mínim. Aquestes dades lluny de 
dibuixar un escenari territorial homogeni posen de relleu l’existència d’un territori amb 
dinàmiques diferenciades que poden respondre tant a factors estructurals com a 
factors distintius i especialitzacions locals. 
 
 

Taula 30. Programacions artístiques i festives. Comparativa 
intermunicipal Demoscerc 
 Mitjana 17 

municipis 
Valor 

màxim 
Valor 
mínim 

Teatre 24,8 28,3 20,5 
Concert 24,4 37,6 20,4 
Dansa 6 9,5 2,5 
Circ 6,6 11,4 3,4 
Cinema 56,9 63,8 51,9 
Prog. Festives 37,5 48,9 28,3 

 
Si ens fixem ara en el lloc de realització de les activitats, les dades reflecteixen 
notables diferències a nivell intermunicipal amb màxims i mínims molt contrastats, i en 
tot cas, les variacions són molt més elevades que les que es produeixen si es té en 
compte únicament l’assistència.  
 
La variable desplaçament es veu condicionada per factors amb forta capacitat 
d’incidència en la presa de decisions de la ciutadania sobre el lloc on assistir a les 
programacions artístiques. La proximitat i facilitat de transport amb Barcelona resulten 
òbviament determinants, però les programacions locals mostren capacitats diferencials 
de retenció de públics, que no sempre s’estableixen mecànicament de forma 
inversament proporcional a la distància amb Barcelona.  
 
De fet, aquests paràmetres serien els que determinarien la capacitat d’atracció d’un 
centre urbà tal i com ho va proposar el científic nordamericà Relly (1929) en termes de 
gravitació i absorció de fluxes entre centres urbans, però cal entendre que en aquest 
cas, l’oferta local respectiva també hi pot jugar un paper determinant19. En aquest 
sentit, aquestes dades poden refermar els arguments sobre els que constituir les 
polítiques locals de difusió artística, atès que pel que revelen les xifres, existeixen 
marges de maniobra suficients per a la construcció i consolidació d’ofertes locals 
específiques i de les corresponents audiències. 

                                                      
18 Relly va suggerir que el moviment entre dos centres urbans –en termes fluxes de persones o béns 
materials- podia ser directament proporcional al producte de les poblacions respectives –que 
determinarien les masses crítiques- i inversament proporcional al quadrat de la distància que els separa. 
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Taula 31. Lloc de realització de les activitats. Màxims i mínims 
intermunicipals. 

  
Propi 

municipi A Barcelona
A altres 

llocs 
Mitjana 34,8% 66,6% 15,3% 

Màxim 58,9% 85,5% 21,7% Concert 

Mínim 10,9% 49,0% 9,5% 

Mitjana 35,1% 73,8% 5,9% 

Màxim 67,4% 90,4% 17,3% Teatre 

Mínim 10,5% 49,3% 1,6% 

Mitjana 49,8% 49,5% 12,0% 

Màxim 71,4% 81,6% 25,4% Dansa 

Mínim 15,8% 26,5% 0,1% 

Mitjana 68,2% 28,5% 17,9% 

Màxim 96,4% 71,8% 77,5% Cinema 

Mínim 8,9% 7,2% 2,5% 
 
5.1.2 Equipaments de patrimoni 
 
Les comparacions a nivell intermunicipal tornen a reflectir importants variacions entre 
els diferents municipis tal i com es pot comprovar en la taula següent: 
 

Taula 32. Visites a equipaments de patrimoni. 
Comparativa intermunicipal Demoscerc 

  
Mitjana 17 
Municipis 

 Valor 
Màxim 

Valor 
Mínim  

Arxiu 3,5 7,6 1,75 

Museu 31,6 40,4 24,6 

Exposició 20,6 32,5 11,8 

Monument 27,9 34,6 16,3 
 
Les oscil·lacions entre valors màxims i mínims són evidents en tots els casos, tant en 
termes relatius com en xifres absolutes, arribant a superar els 20 punts percentuals en 
el cas de les exposicions, amb un mínim, molt accentuat de 11,8% i un màxim de 
32,5%. En el cas dels museus a banda d’una oscil·lació intermunicipal també notòria, 
cal remarcar el valor màxim assolit pel municipi que encapçala el rang -Sant Cugat del 
Vallès-, on més del 40% de la població hauria visitat un museu durant els darrers 12 
mesos.  
 
I encara sense deixar l’àmbit dels museus, les dades desplaçament dibuixen en aquest 
cas un escenari de mobilitat força polièdric. En primer lloc, cal destacar que prenent les 
dades agrupades del conjunt de municipis, els desplaçaments que generen les visites a 
museus es distribueixen de forma bastant equilibrada entre les persones que realitzen 
la visita al propi municipi, les que es desplacen a Barcelona i les que han optat per 
altres destinacions. Així, les dades reflecteixen una diversitat d’opcions que van de la 
visita de proximitat al museu local; la visita als grans centres de referència a Barcelona 
i les visites a les grans institucions nacionals i internacionals de qualsevol indret del 
món. 
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Taula 33. Lloc de realització de les activitats. 
Màxims i mínims intermunicipals. 

 
Propi 

municipi A Barcelona
A altres 

llocs 

Mitjana 23,4% 51,7% 39,3% 

Màxim 50,5% 71,0% 48,5% 

Mínim 4,0% 32,2% 34,0% 
 
D’entre totes les activitats estudiades que poden comportar desplaçaments, les visites 
a museus i monuments són les que comporten uns nivells més baixos d’activitat 
quotidiana, i per tant, un component més elevat d’excepcionalitat. Aquest component 
es pot associar amb el fet que per a moltes persones aquesta activitat es desenvolupa 
de forma preferent coincidint amb el lleure vacacional i els desplaçaments turístics. 
Aquest factor resulta determinant en el pes que adquireix l’opció “altres llocs”, (39,3% 
de mitjana) molt superior que l’obtingut en l’assistència a activitats artístiques (5,9% al 
teatre i 15,3% als concerts). En l’altre extrem, la realització de l’activitat en el mateix 
municipi de residència, assoleix el nivell mínim entre tot el conjunt d’activitats que 
poden comportar mobilitat interlocal, concretament el 23,4% front al 35% del teatre, o 
l’assistència a biblioteques on el propi municipi concreta prop del 90% de les visites. 
 

Lloc on s'ha realitzat la visita a un museu

0%
20%
40%
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80%

Propi municipi A Barcelona A altres llocs

Mitjana Màxim Mínim
 

 
Aquest patró permet caracteritzar el conjunt dels municipis, però si s’analitzen les 
dades a nivell intermunicipal, la lectura es presenta quelcom més complexa. El pes de 
l’oferta local i la distància a Barcelona tornen a presentar-se com a factors rellevants. 
En aquest sentit, cal recordar que hi ha municipis amb una oferta local escassa o 
directament inexistent, mentre que d’altres acullen institucions de referència d’àmbit 
comarcal o nacional –MNACTEC a Terrassa, MEV a Vic, en serien potser els casos més 
representatius-. Atenent aquest criteri, el nivell mínim de retenció de visitants als 
museus del propi municipi se situa en 4%20, mentre que el màxim s’eleva fins al 50,5% 
-una xifra no massa allunyada dels màxims de retenció que assoleixen algunes 
activitats artístiques com ara els concerts (58,9%). 
 
5.1.3 Equipaments de proximitat 
 
En aquest tipus d’equipaments, es torna a obrir una variació important entre els valors 
màxims i mínims de participació, que potser no assoleix la profunditat que s’enregistra 
en la freqüentació a equipaments patrimonials, però que no deixa de ser rellevant en 

                                                      
20 Com ja s’ha avançat, alguns dels municipis de l’enquesta no disposen de museu local. En aquests casos, 
les persones que han optat per l’opció local possiblement han identificat com a museu altres tipus 
d’equipaments o espais patrimonials del municipi on es poden realitzar algun tipus de programa de difusió. 
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tractar-se de serveis culturals bàsics, i per tant menys proclius a reflectir variacions 
derivades de dinàmiques específiques fruit de tradicions locals o estratègies 
d’especialització com les que es produeixen en els sectors de les arts i el patrimoni.  
 

Taula 34. Equipaments de proximitat. Assistència. Màxims i mínims 
intermunicipals. 

 
Mitjana 17 
Municipis 

 Valor 
Màxim 

Valor 
Mínim  

Biblioteca 37,6 47,1 31,8 

Centre Cultural polivalent 19,9 26,4 12,8 
 
En el cas de les biblioteques, el marge de variació és de gairebé 16 punts, i de 14 en 
els centres cívics, unes xifres que s’haurien de relacionar, entre d’altres factors, amb el 
desplegament diferencial de les xarxes locals d’aquest tipus d’equipaments i de les 
respectives ofertes de programació, i no tant amb les transferències intermunicipals de 
públics i usuaris, que en tractar-se de serveis de proximitat s’adrecen a públics 
essencialment locals. 
 
En aquest sentit cal remarcar que l’assistència a biblioteques és l’activitat que genera 
menys mobilitat interlocal entre totes les activitats analitzades: pràcticament el 90% de 
les persones que realitzen aquesta activitat ho fan al seu propi municipi, amb un 
màxim de 96,3%, de forma que els hàbits de desplaçament dels usuaris respecte 
aquests equipaments confirmen sens dubte la funció prioritària d’equipaments culturals 
de proximitat. 
 

Taula 35. Equipaments de proximitat. Lloc de realització de les 
activitats. Màxims i mínims intermunicipals 

 Propi municipi A Barcelona A altres llocs 

Mitjana 89,7% 10,2% 6,2% 

Màxim 96,3% 19,9% 14,2% 

Mínim 76,3% 3,1% 1,1% 
 
 
5.1.4 Activitats sense desplaçament obligatori 
 
Aquest conjunt d’activitats presenta a priori un menor interès des de l’òptica del món 
local atès que les seves pràctiques normalment no generen desplaçament i per tant, no 
se’n poden derivar anàlisis de fluxos de mobilitat intermunipal o les capacitats de 
retenció de públics i usuaris en els propis municipis. Malgrat això, l’observació 
comparativa permet obtenir elements rellevants per a lectura dels entorns culturals 
locals. 
 
Si ens referim en primer terme als hàbits de lectura, les variacions entre els màxims i 
els valors mínims se situen entre el 13,8% en la lectura de diaris i el 18,9% en la 
lectura de llibres, amb un màxim del 76%, just per sobre del màxim municipal de 
lectura de diaris (75,4%). Ens trobem doncs davant d’un panorama certament 
heterogeni en unes pràctiques que, en principi, haurien d’estar poc condicionades per 
les dinàmiques diferencials locals, ja que es tracta bàsicament de pràctiques individuals 
i que se circumscriuen fonamentalment a l’àmbit domèstic, i per tant, molt menys 
condicionades per l’oferta específica local que es pot produir en l’àmbit de les arts o el 
patrimoni. 
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Taula 36. Hàbits de lectura. Màxims i mínims municipals 

 
Mitjana 17 
Municipis 

 Valor 
Màxim Valor Mínim  

Lectura llibres 67,2 76,0 57,1 

Lectura diaris 69,2 75,4 61,6 
Lectura revistes 39,6 46,9 30,8 

 
Pel que fa a la relació amb internet, segons les mitjanes dels 17 municipis, s’observa 
com en les activitats d’ús d’internet i escoltar la ràdio, hi ha gran diferència entre els 
valors màxims i els mínims. En el cas d’internet, hi ha 24 punts entre el màxim i el 
mínim. Pel que fa l’audició de la ràdio, la variació entre el màxim i el mínim està en 17 
punts. Com en el cas de la lectura ens trobem de nou amb una gran diversitat en unes 
pràctiques que en principi haurien d’estar poc condicionades per les dinàmiques 
diferencials locals, i que caldrà afrontar amb altres variables interpretatives, 
fonamentalment de caire sociodemogràfic. 
 
Per contra, l’audició de música, el valor màxim està a 2 punts de la mitjana, cosa que 
indica que la diferència entre el valor superior i inferior és mínima i per tant existeix 
força homogeneïtat entre els diferents municipis i la pràctica d’escoltar música.  
 

Taula 37 .Activitats sense desplaçament. Màxims i mínims 
municipals. 

 
Mitjana 17 
Municipis 

 Valor 
Màxim 

Valor 
Mínim  

Internet 42,1 57,6 33,1 

Escoltar música 86,0 88,5 82,1 

Ràdio 66,6 74,1 57,1 

TV 99,7 95,3 87,3 
 
Respecte les altres activitats, es torna a produir una variació de més de 20 punts entre 
el valor màxim i mínim, fet que a priori hauria d’estar en consonància amb el 
desenvolupament diferencial dels teixits associatius en els municipis. En aquest sentit, i 
segons dades del registre d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat, el 
municipi Demoscerc, que compta amb més associacions inscrites (en termes relatius) 
en aquest registre compta amb 7,1 entitats per 1.000 habitants, i en l’altre extrem el 
que tanca aquest rang particular compta amb 3,2 entitats per cada 1.000 habitants21. 
Cal advertir però que aquest registre agrupa associacions de perfils molt diversos, des 
de clubs esportius amb milers de socis i abonats fins a l’extensa representació de 
minifundis reassociatiu a casa nostra. 
 

Taula 38. Vinculació al moviment associatiu. Comparativa municipal 

 
Mitjana 17 
Municipis  Valor Màxim Valor Mínim  

Per. Associació 20,5 30,0 10,4 
 
 
 

                                                      
21 L’inventari d’associacions de Catalunya es pot obtenir al registre del Departament de Justícia 
(http://www10.gencat.net/pls/dji_gedj/p01.recerca_poblacio). Les dades aportades sobre aquest 
registre són d’elaboració pròpia i corresponen a l’any 2006. 



 11

Quant a la pràctica artística els valors màxims i mínims no pateixen una desviació 
considerable sobre la mitjana en termes absoluts, però, en termes relatius les 
diferències no deixen de ser representatives, tenint en compte que el valor màxim 
gairebé triplica el mínim. 
 

Taula 39. Pràctica artística. Comparativa municipal 

 
Mitjana 17 
Municipis 

 Valor 
Màxim 

Valor 
Mínim  

Pràctica artística 8,3 12,0 4,8 
 
5.1.5 Activitats de referència agrupades per municipis 
 
Els diferents perfils dels municipis es projecten també d’una forma diàfana en 
comparar els resultats intermunicipals del grup de pràctiques culturals definides 
prèviament com a activitats de referència (veure apartat 4). Tal i com es pot veure en 
la següent taula, els recorreguts entre valors màxims i mínims locals són força 
considerables: 
 

Taula 40. Activitats culturals de referència. Comparativa municipal 

 
Mitjana 17 
Municipis  Valor Màxim Valor Mínim  

% assiteixen a les 5 
activitats 2,66 4,63 1,01 
% assisteixen com a 
míni a una activitat 58,3 67,3 52,9 
% no assisteixen a cap 
activitat 39,1 45,9 28,4 

 
Tal vegada convingui remarcar els 15 punts de recorregut entre valors màxims i 
mínims de les persones que assisteixen com a mínim a alguna de les activitats, però 
sobretot a aquests 17,5 punts de diferència en el grup de persones que no assisteixen 
a cap d’aquestes activitats. Una dada que vindria a reflectir que la dimensió d’aquest 
“no públic”, que en alguns municipis s’aproxima al 50% del conjunt de la població. 
Dades, en definitiva que conviden a reflexionar sobre les polítiques culturals locals i les 
seves estratègies de públics. 
 
5.2 Anàlisi amb agregacions territorials 
 
Tal i com ja s’ha advertit, en basar la mostra en un grup de municipis específic, sense 
un criteri de selecció previ, no permet realitzar agregacions territorials per projectar els 
resultats amb aquest procediment ja que aquests només seran representatius dels 
municipis en qüestió. Tot i així, i atès que el tamany de la mostra ofereix marge 
suficient per realitzar aquest tipus d’agregacions, s’ha procedit a agrupar els municipis 
adoptant el criteri territorial que segueix l’enquesta de la Regió de Barcelona. 
D’aquesta forma es pot obtenir una idea aproximada de la relació dels resultats dels 
municipis Demoscerc agrupats en aquests àmbits i així confrontar aquests resultats 
amb les sèries procedents de l’enquesta esmentada. 
 
Per realitzar aquest procediment s’han agrupat els municipis segons els àmbits de 
l’Enquesta de la Regió de Barcelona:22 
 

                                                      
22 Aquesta enquesta contempla també un àmbit específic per a la ciutat de Barcelona. 
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Municipis de la primera corona metropolitana 
 

Municipi Enquestes 
Hospitalet de Llobregat, L' 800 
Badalona 800 
Santa Coloma de Gramenet 800 
Sant Boi de Llobregat 800 
Prat de Llobregat, El 800 
Sant Cugat del Vallès 800 
Viladecans 800 
Castelldefels 800 
Esplugues de Llobregat 800 
Total 7.200 

 
Aquest grup resulta força heterogeni ja que agrupa municipis amb perfils 
sociodemogràfics força contrastats, que lògicament es projecten en la participació 
cultural de la població. 
 
Municipis de la segona corona metropolitana 
 

Municipi Enquestes 
Sabadell 800 
Terrassa 800 
Mataró 800 
Rubí 800 
Granollers 800 
Vilanova i la Geltrú 800 
Total 4.800 

 
 
Aquest grup resulta potser més homogeni que l’anterior atès que agrupa la majoria de 
les ciutats mitjanes capitals de comarca d’aquesta segona corona a més del municipi 
de Rubí. 
 
 
Municipis de la resta de la província 
 
 

Municipi Enquestes 
Manresa 800 
Vic 800 
Total 1.600 

 
Aquest grup també resulta força homogeni, ja que agrupa les dues grans ciutats 
capitals de l’interior de la província, però això òbviament el limita també en termes de 
representativitat d’un territori molt més extens i complex. 
 
A partir d’aquestes agregacions s’ha procedit a agrupar els resultats bàsics sobre la 
participació cultural dels municipis, prenent com a referència les mitjanes del conjunt 
dels municipis Demoscerc (mitjana Democscerc=100) i s’han obtingut els següents 
resultats: 
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Taula. 40. Participació en activitats per agregacions territorials. 
Mitjanes Demoscerc=100 

 1a corona 2a Corona 
 Resta 

Provincia  
 MUSEU  97,4 98,9 115,2 
 BIBLIOTECA  99,7 96,6 111,7 
 EXPOSICIÓ  85,2 105,7 149,6 
 TEATRE  97,6 99,5 112,3 
 CONCERT  98,9 96,4 115,6 
 DANSA  100,0 94,9 115,3 
 CINEMA  101,8 98,6 95,8 
 LECTURA LLIBRES 100,7 100,7 94,6 
 INTERNET  101,6 97,4 100,8 
 PERT. ASSOCIACIÓ  86,6 106,3 141,5 
 EDUCACIÓ ARTÍSTICA  92,0 105,7 118,8 
 CENTRE CÍVIC  88,5 111,1 118,2 
 LECTURA DIARI  100,1 98,5 104,0 
 LECTURA REVISTES   97,0 100,6 111,5 
 MÚSICA  100,4 100,0 98,1 
 CIRC  95,1 105,9 104,4 
 RÀDIO  100,4 98,4 103,0 
 MONUMENTS  95,3 99,7 121,9 
 PROGRAM. FESTIVES  93,5 105,7 112,1 

 
Com es pot comprovar, i insistint en el fet que els resultats  corresponen estrictament 
a l’agregació de les dades dels municipis respectius, s’estableix una certa correlació 
inversa entre intensitat de participació i proximitat al centre metropolità. Així el nivell 
general de participació seria un xic superior en els municipis de la segona corona 
respecte els de la primera, i un increment una mica més evident entre els de la segona 
corona i la resta de la província. Aquests resultats es corresponen a grans trets amb 
els de l’Enquesta de la Regió de Barcelona. Ambdues enquestes reflecteixen les 
diferències lleus entre les dues corones metropolitanes, però en els cas del Demoscerc, 
s’aprecia un salt més important entre els municipis de la segona corona i els de la resta 
de la província23, tal i com es pot comprovar en els següent gràfic. 
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23 Cal recordar però que en el nostre cas aquest grup està format per dos municipis –Vic i Manresa i que 
al seu torn presenten alts nivells de participació en el conjunt del Demoscerc, mentre que la mostra 
d’aquesta enquesta està distribuïda per tot el territori d’aquest àmbit. 
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5.3 Correlacions amb variables externes 
 
Tal i com ja s’ha explicat en la descripció metodològica, es va decidir descartar del 
qüestionari la inclusió de la situació econòmica de les persones entrevistades. A ningú 
escapa però que es tracta d’un dels factors, que associat amb el nivell de formació 
resulta determinant a l’hora d’explicar les diferències d’accés a les pràctiques culturals, 
i més concretament a les que tradicionalment s’han considerat dins la catalogació 
convencional de “alta cultura” o similars24. En l’apartat corresponent ja s’ha fet 
referència abastament a aquests factors, des de l’aportació primigènia de Weblen a 
l’eclosió provocada per la “Distinció” de Pierre Bordieu i les consegüents revisions i 
actualitzacions dels seus plantejaments fonamentals. 
 
Com ja s’ha posat de relleu en aquest mateix apartat, la variable del nivell d’estudis és 
confirma en l’àmbit Demoscerc com el factor fonamental i determinant per explicar les 
grans diferències que s’estableixen quant a la participació de la ciutadania en les 
activitats i pràctiques culturals aquí contemplades. Però tal i com es podrà comprovar a 
continuació, aquesta diferenciació també està intensament relacionada amb el nivell 
econòmic de la població. 
 
Per analitzar aquesta relació s’ha adoptat la informació sobre renda familiar per 
càpita municipal prenent-la com a variable independent i confrontant-la en un nivell 
de participació cultural de cada municipi. El resultat d’aquest procediment ha posat de 
relleu una forta correlació entre renda per càpita i nivell de participació local 
en activitats “clàssiques” com assistència a museus, exposicions o arts escèniques. Tal 
com veiem en la següent taula, la qual ens dóna un nivell de correlació fort a partir de 
0,5. 
 

Variables significatives (hi ha correlació)* 

 
Nivell correlació 

(de Pearson) 
Renda i museu 0,8 
Renda i exposició 0,7 
Renda i monuments 0,7 
Renda i Educació Artística 0,7 
Renda i Teatre 0,7 
Renda i dansa 0,7 
Renda i Associacionisme 0,5 
*A partir de 0,5 correlació forta  

 
El següent gràfic il·lustra sobre la distribució de la correlació més accentuada, és a dir 
entre el nivell de renda familiar municipal i la proporció de persones que han visitat 
museus durant el darrer any. 

                                                      
24 El factor renda coma a variable determinant en l’assistència a aquest tipus d’activitats queda reflectit de 
forma diàfana i reiterada en les enquestes realitzades als Estats Units, on els grups amb més ingressos 
estan clarament sobrerepresentats en gairebé totes les pràctiques  relacionades amb la “alta cultura” 
(National Endowment for the Arts 2004). 



 15

 
Per contra, aquesta correlació s’atenua clarament fins al punt de perdre significació en 
el que hem considerat activitats culturals de proximitat com l’assistència a 
biblioteques, i sobretot, a centres culturals polivalents o programacions més 
eclèctiques com les festives. Tal i com es pot comprovar en la taula i el gràfic 
següents, el nivell de renda no constitueix un factor determinant a l’hora 
d’interpretar el nivell d’us d’aquests equipaments o de participació en aquest tipus 
d’activitats. Cal remarcar que aquesta correlació no s’estableix tampoc en sentit 
negatiu, és a dir, que aquest tipus de programacions no excel·leixen de forma clara en 
municipis amb nivells de renda baixos, sinó que es produeix un escenari molt més 
heterogeni que en les variables anteriors. 
 
 

Variables no significactives (no correlació) 
Renda i Biblioteques >0,2 
Renda i Centre Cívic >0,1 
Renda i programacions festives (festes) >0,1 

 

24,00 27,00 30,00 33,00 36,00 39,00 42,00

museu

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

Eu
ro

s/
ha

bi
ta

nt

Badalona

Castelldefels

Esplugues de Llobregat

Granollers

Hospitalet de Llobregat,

Manresa

Mataró

Prat de Llobregat, el

Rubí

Sabadell

Sant Boi de Llobregat

Sant Cugat del Vallès

Santa Coloma de Gramenet

Terrassa

Vic

Viladecans

Vilanova i la Geltrú



 16

25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

festes

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

Eu
ro

s/h
ab

ita
nt

Badalona

Castelldefels

Esplugues de Llobregat

Granollers

Hospitalet de Llobregat,

Manresa

Mataró

Prat de Llobregat, el

Rubí

Sabadell

Sant Boi de Llobregat

Sant Cugat del Vallès

Santa Coloma de Gramenet

Terrassa

Vic

Viladecans Vilanova i la Geltrú

 
 
Finalment, per obtenir una visió de conjunt s’ha realitzat la mateixa operació, posant 
en relació del nivell de renda amb l’índex cultural global que s’estableix segons el nivell 
de participació en el conjunt d’activitats culturals, obtenint com a resultat una forta 
correlació (el valor de la correlació de Pearson és 0,8). Tal i com es pot veure en el 
gràfic, el grau de coincidència entre les dues classificacions es altament revelador: els 
dos rangs estan encapçalats pels mateixos quatre municipis. 
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5.4 Breu mirada a les dinàmiques locals a través dels resultats de l’enquesta 
 
Evidentment no hi ha “guanyadors” ni “perdedors” en termes de participació cultural i 
nivells d’activitat local, sinó la constatació de realitats locals diverses i diferenciades. 
Els resultats de l’enquesta aporten punts de vista que faciliten una aproximació a 
aquestes dinàmiques que s’expliquen una combinació de factors demogràfics, socials i 
territorials associats amb les trajectòries i les tradicions locals respectives. 
 
Badalona 
 
L'observació dels resultats principals i dels diferents grups d'indicadors situa Badalona 
en la línia de la majoria de municipis del primer arc metropolità. Aquests es 
caracteritzen a grans trets per uns nivells d'ús i freqüentació dels serveis i equipaments 
culturals per sota de la mitjana del conjunt de municipis de la mostra, però en conjunt 
les diferències són poc accentuades en gairebé totes les activitats. Així, per exemple, 
en l'assistència a concerts de música 8 municipis se situen en una franja d'entre 20,4 i 
22,4% de respostes afirmatives. Es tracta doncs d'un marge molt estret que es pot fer 
extensiu a molts dels altres ítems del qüestionari. En el cas concret de Badalona, els 
resultats presenten valors homogenis dins una tendència general mitjana-baixa, 
obtenint els valors màxim i mínim dins el domini de les programacions escèniques. 
 
Quant al lloc de realització de les activitats, s'observa, en termes generals, una clara 
tendència dels badalonins a desplaçar-se a Barcelona per assistir a programacions 
culturals, fenomen que respon a la proximitat de les dues ciutats, unida a la capacitat 
d'atracció de l'oferta cultural de Barcelona. Tot i així, la capacitat de retenció de les 
programacions locals de Badalona és superior al conjunt de municipis de la primera 
corona metropolitana. Atenent a les activitats concretes, les escèniques són les més 
realitzades a Barcelona, mentre que en l’àmbit de patrimoni, el museu local mostra una 
notable capacitat de retenció de públic en relació a altres municipis. 
 
Castelldefels 
 
Els resultats dels diferents grups d'indicadors situen Castelldefels en una posició 
preferent en gairebé totes les pràctiques i activitats respecte els resultats del conjunt, i 
amb uns valors força regulars i homogenis en tots els subgrups d’activitats. La ciutat se 
situa en les primeres posicions dels rangs en tots aquests subgrups, destacant 
especialment l'àmbit de les arts escèniques i visuals i el patrimoni. En tot cas, el 
subgrup que presenta unes xifres més modestes és el de cultura de proximitat, i dins 
aquest el de centres cívics. 
 
Aquest alt nivell de participació cultural genera un alt nivell de desplaçaments fora del 
municipi, bàsicament a Barcelona, però també a d'altres municipis propers, com ara 
Viladecans. Així, segons les dades de l’enquesta els habitants de Catelldefels són dels 
que més es desplacen per assistir a programacions escèniques, museus o al cinema 
entre tots els municipis dels Demoscerc. L'escassa o inexistent oferta local en alguns 
d’aquests dominis d'activitat cultural explicaria aquesta baixa capacitat de retenció dels 
públics local. 
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Esplugues de Llobregat 
 
L'observació de les dades globals corresponents a Esplugues de Llobregat situen 
aquest municipi en una posició mitjana-alta respecte els resultats del conjunt de 
municipis. Tot i que el municipi es localitza en el primer arc metropolità, els resultats 
d'Esplugues dibuixen un perfil que s'aproxima més als dels municipis de la segona 
corona que als de la primera corona metropolitana. D'altra banda, s'observa també un 
cert component heterogeni entre els diferents tipus d'activitat. Així, dins el mateix grup 
com és el cas de les activitats de proximitat, Esplugues se situa en una posició molt 
elevada en l'assistència a biblioteques i per contra presenta una de les taxes més 
baixes d'assistència a centres cívics. 
 
La proximitat a Barcelona determina en gran mesura les tendències de mobilitat 
associades a les pràctiques culturals de la ciutadania, i en conseqüència una escassa 
capacitat de retenció dels públics locals que tenen com a primer referent les 
programacions culturals de Barcelona, especialment pel que fa a les programacions 
escèniques i musicals. 
 
Granollers 
 
Els resultats situen Granollers en les coordenades bàsiques dels municipis de la segona 
corona metropolitana com Sabadell, Terrassa o Mataró. Aquests es caracteritzen a 
grans trets per uns nivells d'ús i freqüentació dels serveis i equipaments culturals al 
voltant de la mitjana del conjunt de municipis de la mostra. Val a dir, però, que les 
diferències són poc accentuades en gairebé totes les activitats. Així, per exemple, en 
l'assistència a museus, Granollers es situa en 9è lloc, però dins d'un bloc d'11 municipis 
–del lloc 3 al 13- entre els que sols hi ha 3 punts percentuals de diferència. En el cas 
concret de Granollers, el municipi obté una bona resposta a la participació en activitats 
de difusió artística –en consonància amb l’oferta local d’equipaments i programacions 
en aquest àmbit- i en l’àmbit de les activitats culturals de proximitat, i per contra, 
aquesta té menys rellevància en les activitats relacionades amb el patrimoni cultural. 
 
Si els resultats dels indicadors generals de consum no són especialment elevats en 
relació al global de la mostra, aquesta tendència quedaria compensada pel fet que els 
ciutadans de Granollers opten en primer terme per l'oferta cultural local. Així, doncs, 
Granollers presenta una capacitat de retenció de públic local bastant elevada, una de 
les més altes en el conjunt de municipis. Aquesta capacitat es fonamenta especialment 
en l'àmbit de les programacions artístiques, i també dels equipaments patrimonials. 
 
L'Hospitalet de Llobregat 
 
Els resultats de L'Hospitalet de Llobregat se situen en la línia de la majoria de municipis 
de la primera corona metropolitans. Com ja s’ha comentat, aquests es caracteritzen a 
grans trets per uns nivells d'ús i freqüentació dels serveis i equipaments culturals per 
sota de la mitjana del conjunt de municipis de la mostra, però en conjunt les 
diferències són poc accentuades en gairebé totes les activitats. En el cas concret de 
L'Hospitalet, el municipi obté un elevat nivell de participació en activitats com visites a 
museus i també a espectacles de dansa (per bé que aquestes activitats es realitzen de 
forma majoritària a Barcelona), i per contra se situa en la franja baixa en l'assistència a 
biblioteques i a les activitats relacionades amb la música com l'assistència a concerts, 
dada que es pot relacionar també amb els baixos nivells de gent que declara disposar 
de formació artística o haver realitzat pràctiques artístiques. En general els resultats no 
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són massa homogenis quant a grups d'activitats, així, per exemple, dins el grup de les 
arts escèniques i música, aquesta se situa molt per sota del teatre o la dansa. 
 
L’atracció de l’oferta cultural de Barcelona, atreu de forma majoritària el públic local 
excepte en activitats que són més específicament de proximitat, com la biblioteca que 
reté pràcticament tots els usuaris del municipi. L'efecte d'atracció de Barcelona és 
intens i situa l'Hospitalet en un dels primers llocs en el rang de desplaçaments a la 
capital. La proximitat i la facilitat de comunicació entre ambdues ciutats afavoreixen 
aquesta tendència i això actua òbviament en detriment de la capacitat de les 
programacions locals per retenir públics. 
 
Manresa 
 
L'observació dels resultats situa Manresa en una posició preferent en gairebé totes les 
pràctiques i activitats, i amb uns valors força regulars i homogenis en tots els àmbits i 
subgrups. La ciutat se situa en les primeres posicions dels rangs de participació en 
gairebé tots els àmbits, destacant tant pel que fa a les activitats de proximitat com a 
les arts escèniques i visuals i el patrimoni. Del conjunt de pràctiques considerades, les 
úniques que no se situen entre les primeres posicions són en certa forma el que hom 
pot considerar "àmbits perifèrics" de l'acció cultural municipal com l'assistència al 
cinema. 
 
La ciutat presenta un elevat índex de retenció de públics -dels més elevats del conjunt 
de municipis- en totes aquelles activitats que comporten pràctiques habituals o 
quotidianes, i només cedeix aquesta capacitat en pràctiques associades en part a 
desplaçaments excepcionals com poden ser les visites als museus. La distància a 
Barcelona –amb el consegüent desplaçament- combinada amb la consistència de 
l’oferta cultural local amb molts àmbits de programació explicarien aquesta tendència a 
realitzar les activitats culturals en el propi municipi. 
 
Mataró 
 
Els resultats globals de Mataró situen aquesta ciutat en la línia de la majoria de 
municipis de la segona corona metropolitana, que com ja s’ha dit vindrien a marcar els 
valors mitjans del conjunt. En el cas concret de Mataró, el municipi obté una bona 
resposta a la participació en activitats de difusió artística, i per contra se situa en una 
franja més baixa en l'assistència a equipaments patrimonials com museus i 
monuments. 
 
Pel que fa al lloc de realització de les activitats, Mataró presenta una capacitat de 
retenció mitjana, és a dir, que hi ha un cert equilibri entre la tendència dels ciutadans a 
realitzar aquestes pràctiques a la mateixa ciutat de Mataró i la tendència a desplaçar-
se a Barcelona. Per sectors, el cinema té una de les taxes de retenció més altes, fet 
que es relaciona, sens dubte, amb l'àmplia oferta local; i la biblioteca també està 
situada en zona de màxims, mentre que les activitats escèniques se situen en nivells 
més baixos. La incidència de terceres ciutats en aquest àmbit de programació és molt 
poc significativa, la qual cosa indica que el consum es reparteix fonamentalment entre 
Mataró i Barcelona. 
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El Prat de Llobregat 
 
El Prat de Llobregat se situa en la línia de la majoria de municipis de la primera corona 
metropolitana. Aquests es caracteritzen a grans trets per uns nivells d'ús i freqüentació 
dels serveis i equipaments culturals per sota de la mitjana del conjunt de municipis de 
la mostra, però en general les diferències són poc accentuades en gairebé totes les 
activitats. Per grups d’activitats, els millors indicadors s'obtenen en l’aratat de cultura 
de proximitat, on adquireix un pes específic important l'assistència a centres cívics. Una 
dada que respon sens dubte al desplegament d'aquests equipaments en el municipi. 
 
Quant a la mobilitat relacionada amb les activitats culturals, es dibuixa també un perfil 
similar a la resta de municipis de la primera corona metropolitana, amb una forta 
tendència de desplaçaments a Barcelona, especialment pel que fa a les programacions 
d'arts escèniques i el cinema -no tant a les programacions de música-, i també als 
museus. Això comporta una capacitat de retenció de públics més aviat baixa a les 
programacions locals. Tot i així, aquesta és superior a la d'altres municipis d'un perfil 
similar, i en tot cas la relació entre nivell d'activitat i nivell de retenció en les 
programacions locals és favorable a aquesta. 
 
Rubí 
 
De l'observació dels resultats de les variables més significatives se'n desprenen dues 
qüestions fonamentals: d'una banda, els resultats globals situen Rubí en una posició 
intermitja respecte el conjunt de municipis, de fet, l'índex global de Rubí coincideix 
pràcticament amb la mitjana del conjunt de municipis. D'altra banda però, també 
s'observa un contrast notable entre diferents tipus i grups d'activitats. Així, per 
exemple, en l'àmbit de les arts escèniques s'observa un fort contrast entre els nivells 
d'assistència a activitats més o menys "contigües" com podem ser el teatre i la dansa. 
En aquesta darrera, Rubí ocupa un dels primers llocs, fet que es pot relacionar amb la 
tradició local en aquest sector. Per altre costat, destaca l'elevat nivell d'assistència al 
cinema, i en contraposició els baixos nivells assolits pels equipaments culturals de 
proximitat com les biblioteques i els centres culturals, en que el municipi se situa en la 
part baixa entre el conjunt de municipis estudiats. 
 
La dinàmica de contactes observada en l'anàlisi precedent es reprodueix de nou quan 
s'analitza la ubicació dels emplaçaments on es realitzen les activitats. Així, mentre les 
activitats escèniques, i molt especialment la dansa, aconsegueixen retenir en bona 
mesura el públic en l'oferta local, altres activitats es realitzen fonamentalment en altres 
municipis. Entre aquestes cal destacar les biblioteques i els museus, àmbits en els que 
Rubí ocupa els darrers llocs quant a capacitat de retenció dels públics locals. 
Finalment, i pel que fa al cinema, l'elevada demanda local es materialitza molt 
probablement a través de l'oferta concentrada en centres comercials i d'oci ubicats en 
les perifèries de municipis veïns com Sant Cugat o Terrassa. 
 
Sabadell 
 
Els resultats de Sabadell, situen el municipis en uns paràmetres similars als municipis 
de la segona corona metropolitana com Terrassa, Granollers o Mataró, que, com ja 
s’ha dit, marcarien els valors mitjans de la mostra. De fet, Sabadell és el municipi que 
manté uns valors més ajustats i homogenis al voltant dels valors mitjans del conjunt. 
Aquesta tendència es posa de relleu tant si s'observa l'índex global de les activitats, 
com si s'analitzen els diferents subgrups. 
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Si s'introdueix el factor d'ubicació del lloc on es realitzen les activitats que poden 
comportar desplaçament, els resultats refermen les observacions expressades 
anteriorment en el sentit, que la ciutat se situa també en una posició mitjana quant a 
capacitat de retenció de públics. Els ciutadans de Sabadell tenen l'oferta cultural de la 
pròpia ciutat com a primer referent, però també té un pes significatiu l'atracció de 
Barcelona -afavorida per la proximitat i la facilitat de comunicació- i, en menor mesura 
els desplaçaments a altres destinacions. Per dominis concrets, destaca la capacitat de 
retenció de públic dels museus locals. 
 
Sant Boi de Llobregat 
 
Aquest municipi mostra també un perfil d’hàbits i consum cultural propi dels municipis 
de la primera corona metropolitana, amb unes xifres que se situen en la banda baixa 
del conjunt de municipis. Per grups d’activitats, els millors indicadors s'obtenen en la 
cultura de proximitat, on adquireix un pes específic important l'assistència a serveis 
bibliotecaris, en consonància amb la potent oferta del municipi en aquest àmbit. 
 
Pel que fa al lloc d'ubicació de les activitats, es produeix també una notable tendència 
a realitzar-les a fora del seu municipi. La major part dels desplaçaments són cap a 
Barcelona, si bé bastant sovint es dirigeixen també a altres municipis de l’entorn, 
especialment pel que fa a activitats com el cinema. 
 
Sant Cugat del Vallès 
 
L'observació dels resultats principals i dels diferents grups d'indicadors situa Sant Cugat 
del Vallès en una posició preferent en gairebé totes les pràctiques i activitats, i amb 
uns valors força regulars i homogenis en tots els grups d’activitat. La ciutat se situa en 
les primeres posicions dels rangs en tots aquests grups, destacant especialment les 
arts escèniques i visuals i el patrimoni. En tot cas, el grup que presenta unes xifres 
més modestes és el de les activitats culturals de proximitat. 
 
L'alt nivell de participació en activitats culturals que reflecteixen els resultats anteriors,  
comporta sovint un desplaçament fora de la ciutat per la seva realització, de forma que 
Sant Cugat se situa en una de les primeres posicions entre els municipis que nodreixen 
de públic les programacions i equipaments culturals de Barcelona i, en menor grau, 
d'altres municipis. En aquest sentit, tot i que els equipaments i programacions locals 
puguin reflectir un alt nivell de resposta de públics, l’elevat nivell de demanda del 
municipi propicia la satisfacció d’una part d’aquesta demanda en altres destinacions. 
 
Santa Coloma de Gramenet 
 
Els resultats d’aquest municipi se situen en la línia dels municipis del primer arc 
metropolità. En el cas concret de Santa Coloma, el municipi obté una bona resposta a 
l'oferta de serveis de proximitat -biblioteques i centres cívics, i en la mesura 
corresponent, al museu local- i per contra se situa en la franja més baixa en 
l'assistència a activitats musicals i escèniques. En aquest darrer àmbit, el sector que 
obté una millor posició relativa és el de la dansa, fet que vindria a corroborar l'aposta 
municipal per aquest sector. 
 
Pel que fa a la ubicació dels llocs on es realitzen les activitats que poden comportar 
desplaçament, s'observa  una forta tendència dels ciutadans a desplaçar-se a 
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Barcelona per assistir a activitats culturals. En aquest sentit, destaca l'escassa capacitat 
de retenció dels públics locals en les programacions de cinema i concerts, una 
tendència que s'atenua però en les programacions de teatre i dansa. Pel que fa als 
desplaçaments a municipis tercers, aquests són poc freqüents, excepte per a algunes 
activitats concretes com concerts o el cinema on l'existència de sales múltiples en 
altres municipis propers com Badalona pot actuar com a factor d'atracció. 
 
Terrassa 
 
Els resultats de Terrassa se situen en conjunt dins els paràmetres dels municipis de la 
segona corona, però apareixen diferències rellevants entre grups d’activitats. Destaca 
en primer terme el resultat obtingut en l'apartat de cultura de proximitat, i més 
concretament en el dels centres cívics que se situa al capdavant de tots els municipis 
de la mostra. També presenta uns nivells elevats el conjunt d'activitats relacionades 
amb el patrimoni cultural, i contràriament, les programacions escèniques, i 
especialment el teatre, assoleixen un nivell de participació més discret. 
 
Quant als llocs de realització de les activitats, Terrassa mostra una elevada capacitat 
de retenció de públic, amb uns indicadors que la situen entre els primers llocs en tots 
els àmbits de programació. Aquest es pot considerar un dels trets distintius més 
característics de Terrassa, atès que el nivell de retenció de públics de la ciutat no té 
parangó en cap de les altres ciutats del seu perfil, i la situa amb uns valors similars als 
de les grans capitals interiors com Vic o Manresa on l'efecte distància a Barcelona pesa 
molt més que en aquesta ciutat. 
 
Vic 
 
L'observació dels resultats dels diferents grups d'indicadors situa Vic en una posició 
preferent en gairebé totes les pràctiques i activitats, i amb uns valors força regulars i 
homogenis. La ciutat se situa en les primeres posicions dels rangs, destacant tant pel 
que fa a les activitats de proximitat com als d'arts escèniques i visuals i patrimoni. 
 
Quant als llocs de realització de les activitats, de forma majoritària són els propis 
espais culturals de la ciutat els destins preferents de la ciutadania. El factor de 
distància a Barcelona juga òbviament un paper fonamental  per explicar la capacitat de 
retenció de públics en els equipaments i programacions locals, i en aquest cas, la 
correspondència és matemàtica: Vic és la ciutat més allunyada de Barcelona entre les 
17 considerades, i és la que aconsegueix uns índex més elevats de retenció de públics. 
 
Viladecans 
 
L'observació dels resultats principals i dels diferents grups d'indicadors permet dibuixar 
un perfil molt particular per a Viladecans. Això vol dir que aquests resultats no 
s'ajusten d'una forma mimètica als perfils més generals que s'han observat per altres 
grups de municipis. Les dinàmiques culturals que es desprenen d'aquests resultats no 
s'ajusten al perfil de municipis de la primera corona metropolitana ja que Viladecans 
presenta índex molt elevats d'assistència en algunes activitats, que superen fins i tot a 
municipis de la segona corona -biblioteca, dansa- però en canvi, altres indicadors -
centre cívic, música, museu- actuen com a contrapès a aquesta tendència ja que 
registren valors molt baixos. Per tant es detecta una certa polarització entre activitats, 
que es reprodueix també a nivell de subgrups: així per exemple en l'índex de 
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proximitat, es combina una molt alta posició en biblioteques amb una de molt baixa en 
centres cívic. 
 
Quant a la mobilitat associada a la realització de les pràctiques, reprodueix la 
polarització apuntada en el comentari general, és a dir, s'observen pautes poc regulars. 
Així, mentre que algunes activitats com l’assistència a espectacles de teatre o dansa o 
a la biblioteca es fan majoritàriament al propi municipi, n'hi ha d'altres, com la visita de 
museus o l’assistència a concerts, per als quals la tendència habitual és desplaçar-se a 
Barcelona. Cal remarcar la molt elevada capacitat de retenció en activitats escèniques 
–en consonància amb l’oferta municipal en aquest sector-, que constitueix un fet únic 
en el context metropolità, i situa Viladecans amb unes dades similars a les de les 
capitals interiors més allunyades de Barcelona, com Vic o Manresa. 
 
Vilanova i la Geltrú 
 
Els resultats de Vilanova i la Geltrú dibuixen un perfil a cavall entre municipis del segon 
arc metropolità com ara Sabadell o Terrassa i les capitals interiors com Manresa i Vic. 
Quant als grups d’activitat, cal remarcar el rang assolit en activitats de proximitat -que 
encapçala el rang del conjunt de municipis- i també el d'activitats vinculades al 
patrimoni, que es fonamenta amb l'alt nivell de visites als museus locals. Pel que fa a 
les arts escèniques i visuals, els nivells d'assistència són aquí més discrets, 
especialment pel que fa a la dansa, i en menor mesura al teatre. 
 
La ciutat presenta una capacitat elevada de retenció de públics locals per a les 
programacions culturals. A tenor de les dades es pot afirmar que en la majoria de 
pràctiques culturals que comporten desplaçament fora de la llar, aquestes es realitzen 
en primer terme a Vilanova, i només de forma accessòria a Barcelona o altres 
ubicacions. 
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