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INTRODUCCIÓ

Tortell Poltrona ens deia que «cadascú escull el seu camí, hi ha qui 
ho fa a partir de l’escultura, l’escriptura o la pintura. L’ésser humà 
té la capacitat de fer art. La persona que decideix ser artista i surt 
dels qui viuen sense donar sentit a la vida ni transformar res, viu, 
pensa d’una forma diferent. I això t’ajuda a apagar els desastres 
enormes» (Ventura, 2019). No sabem si totes les persones que 
es dediquen a l’art estarien d’acord amb aquestes paraules, però 
com a mínim a nosaltres ens ha semblat una manera bonica d’ini-
ciar aquest informe, en el qual hem fet un recorregut amplíssim per 
moltes vessants artístiques i la seva educació no formal. Poltrona 
ens parlava de persones que decideixen ser artistes. En aquest in-
forme veurem que moltes —moltíssimes— decideixen ser artistes i 
que de vegades prenen un camí professional.

Hem fet una cerca en el territori català i hi hem trobat vora 3.500 
entitats que cultiven l’art d’una manera o altra, les quals hem 
registrat, numerat i, en una bona part, analitzat. Però al marge de 
bases de dades, mitjanes, percentatges i gràfiques, hi ha altres 
coses intangibles que ens han acompanyat al llarg de l’elaboració 
d’aquest treball, que constitueixen, sens dubte, un batec rítmic i 
constant de moltíssimes persones que, d’una manera o altra, amb 
recursos o sense recursos, amb anhels professionals o senzilla-
ment per inquietud personal, s’acosten a l’art i a la seva educació. 

El present projecte sobre l’educació no formal en l’àmbit artístic 
a Catalunya parteix d’una primera part, sobre disseny per a una 
classificació, que abraça temporalment sis mesos, i una segona, 
sobre aplicació dels instruments metodològics, anàlisi descriptiva 
i interpretativa i propostes de millora, elaborada posteriorment. 
Durant el període inicial es va treballar en un instrument meto-
dològic, en format de base de dades amb el programa Access, 
per tal de fer la recollida d’informació, i alhora en una exploració 
inicial del territori per tal de perfilar i concretar la classificació de 
les entitats. Aquesta primera mirada sobre la temàtica va permetre 
ajustar amb més exactitud aspectes d’aquesta tipologia d’oferta 
educativa que calia tenir en compte per preparar i concretar millor 
l’elaboració de la recollida d’informació.

Per tant, a l’inici, les tasques principals van consistir a fer la 
proposta de classificació de les entitats d’educació no formal i 
elaborar els instruments metodològics que fessin possible la re-
collida d’informació, així com la seva aplicació en una mostra de 
85 entitats que va permetre identificar ajustaments en la metodo-
logia del projecte. Es tracta d’una fase d’elaboració de l’estructura 

UUCCCCIIÓÓIINNTTRRRROOTTRROO
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que, posteriorment, va afavorir la concreció i especificació dels 
resultats.

En aquest sentit, en consonància amb aquest projecte, l’art i la 
seva presència en l’educació no formal es tradueix socialment en 
múltiples ofertes educatives variades pel que fa a tipologia, gestió 
i presència social. Amb aquest propòsit, a la segona part del pro-
jecte hem aplicat la metodologia dissenyada per tal d’identificar, 
classificar i descriure les entitats i les especialitats de l’oferta edu-
cativa no formal artística a Catalunya que ens ha estat possible lo-
calitzar. Bàsicament, es tracta de veure què hi ha i com és aquesta 
oferta educativament parlant. Tot plegat amb l’ànim d’aportar el 
coneixement sobre aquesta per fer-ne posteriorment una anàlisi 
descriptiva i interpretativa fins a obrir vies de reflexió i fer algunes 
propostes de millora.

Indagar, doncs, en algunes de les múltiples formes i maneres mit-
jançant les quals l’ésser humà mostra la seva capacitat de viure 
l’art, com ens deia Tortell Poltrona.
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1.

MARC DE LA RECERCA

1.1.  Educació no formal en l’àmbit   
artístic1

Comprendre quin paper educatiu i quina magnitud té l’educació 
no formal en la nostra societat és un dels reptes més importants 
que haurien de considerar-se des de la perspectiva de diversitat 
de disciplines, en especial de les relacionades amb la cultura i 
amb l’educació.

Tal com hem comentat a la introducció, les persones es formen 
de múltiples maneres i els camins que poden emprendre són 
variats. Partint de la definició d’educació no formal del professor 
Jaume Trilla, entenem l’educació no formal com un «[...] conjunt de 
processos, mitjans i institucions específicament i diferenciada dis-
senyats en funció d’explícits objectius de formació o d’instrucció 
que no estan directament dirigits a la provisió dels graus propis del 
sistema educatiu reglat» (Trilla, 1996, p. 30).

Tanmateix, abans d’entrar en el concepte d’educació no formal i la 
seva comprensió social ens agradaria situar els conceptes bàsics 
en els quals entrarem i que aprofundirem. En primer lloc, cal aclarir 
que quan parlem d’educació estem parlant d’un procés holístic 
en què intervenen multitud de variables i situacions. Qualsevol de 
nosaltres ha tingut diversitat d’experiències educatives al llarg de 
la seva vida, que en alguns casos han estat intencionalment edu-
catives i en d’altres no. Tant si és d’una manera com d’una altra, 

1 Per agilitzar la lectura d’aquest text, quan fem referència al terme educació no formal sovint 
emprem les sigles ENF. Així mateix, fem servir les sigles EF per expressar el terme educació formal 
i EI per a educació informal.
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és evident que moltes o algunes han estat importants en la nostra 
educació. Les persones s’eduquen al llarg de la seva vida i en 
diverses situacions i moments. Tots estaríem d’acord que en la 
nostra trajectòria personal han tingut una clara i evident influència 
educativa els membres de la nostra família, l’escola a la qual vam 
anar quan érem infants, l’institut o també altres institucions, com 
ara els esplais o els caus.

En la nostra trajectòria vital també han estat importants moltes 
altres experiències que hi han confluït. Per exemple, les relaci-
ons amb les amistats, els mitjans de comunicació o la cultura 
que hem tingut a l’abast a través del cinema o la literatura, entre 
moltes altres. Totes elles ens han anat fent i nosaltres ens hi hem 
anat fent en un camí imparable en el qual seguirem rebent múlti-
ples influències educatives. És evident que posar ordre en tota 
aquesta miscel·lània complexa és molt difícil. Però, d’entrada, ja 
hi ha una característica que ens permet començar a fer-hi alguna 
distinció. Com hem dit, algunes de les influències són intenci-
onals, i d’altres, no. És a dir, és molt clar i no admet gaire dis-
cussions que l’escola és una institució amb objectius educatius 
explícits; la raó principal de la seva existència és la d’educar. En 
canvi, quan un escriptor escriu les seves novel·les podem dir que 
la prioritat de la seva tasca no és la d’educar, malgrat que algunes 
de les seves novel·les poden haver exercit algun tipus d’influèn-
cia educativa. 

Per tant, una primera distinció de processos educatius ens acla-
riria quina és la seva intencionalitat (Trilla, 1996, p. 25-27). En un 
costat tindríem totes aquelles institucions, processos o agents 
que tenen una clara intenció educativa —com l’escola o el cau—, 
i en l’altre costat, aquelles que no estan pensades ni dissenyades 
per exercir una influència educativa —com la literatura, el cinema 
o les nostres amistats— i que anomenarem les pròpies de l’edu-
cació informal.

Tanmateix, només atenent a aquesta raó és evident que no en tin-
dríem prou. En el camp on hem situat totes aquelles experiències 
educatives amb intencionalitat —és a dir, amb el disseny d’ob-
jectius educatius—, la miscel·lània continua sent molt gran, molt 
diversa. En aquest ampli camp hi hauria, com dèiem, l’escola o 
l’esplai; per exemple, un programa d’activitats educatives gesti-
onat per un museu, les activitats portades a terme per un centre 
cívic o les classes de ballet d’una acadèmia de dansa. Totes elles, 
amb continguts diferenciats, estructures i idiosincràsia diversa, 
constituirien un món extens d’experiències educatives en què 
també caldria fer distincions. I una de les maneres de fer-ho és 
sobre la base d’una raó estructural: les que estan incloses en el 
sistema educatiu reglat, a les quals anomenem educació formal, 
i totes aquelles que no formen part del sistema educatiu reglat, 
però tenen objectius educatius evidents, a les quals anomenem 
educació no formal (Trilla, 1996, p. 28-29). És en aquest sector on 
trobaríem un gran nombre d’entitats molt variades; com hem dit 
abans, les pròpies del món del lleure, però també les empreses 



  10  10  10

de serveis educatius que ofereixen activitats diverses (extraes-
colars o casals vacacionals), bona part de les escoles de música 
o de dansa, els espais escenicomusicals que ofereixen variades 
formacions als usuaris o, per exemple, les activitats d’animació a 
la lectura que es poden gaudir en una biblioteca o en una llibreria.

La varietat d’aquestes activitats és, sense cap mena de dubte, 
molt àmplia i molt heterogènia. El tret en comú que tenen totes 
elles és que, tot i tenir objectius educatius explícits, estan situ-
ades fora del sistema educatiu reglat i, per tant, configuren el 
corpus de l’educació no formal. Un altre aspecte indubtablement 
interessant per les perspectives d’estudi, a banda de la vigència i 
la gran proliferació, actualment és la relació que s’estableix entre 
les tres tipologies d’educació, que, lluny d’ésser compartiments 
estancs, conflueixen i es relacionen de manera constant. Per 
exemple, una escola pot aixoplugar en el seu horari d’obertura 
moltes activitats d’índole no formal, com les hores d’acollida o 
les activitats extraescolars. Una escola de disseny de moda que 
atorga un grau universitari pot oferir activitats formatives fora 
del sistema educatiu reglat, com ara cursets o seminaris sobre 
aspectes específics de la seva especialitat. Un museu pot oferir 
—i, de fet, ho fa cada cop més— programes vinculats a aspectes 
curriculars del sistema educatiu reglat per tal de reforçar i col·la-
borar amb escoles i instituts. I, per posar un exemple de relació 
entre l’educació no formal i la informal, el mateix museu pot oferir 
activitats educatives per gaudir en família.

Podríem seguir amb una llarga llista d’exemples fins a l’infinit, 
però bàsicament ens agradaria recalcar la idea que tot plegat 
posa en evidència que l’educació és present de múltiples mane-
res i formes en la nostra societat i que totes tenen presències 
diversificades. Això comporta necessàriament que l’experiència 
educativa en les persones, lluny de ser un concepte homogeni i 
tancat, és molt heterogènia i oberta.

Fa molts anys que diversos informes internacionals educatius 
(Faure, 1972; Coombs, 1985; Delors, 1996) posen en evidència 
que l’educació no és únicament allò que s’esdevé en el marc 
familiar i escolar i que tot el que està en procés en la societat ex-
perimenta un creixement imparable. Per ser més exactes, Delors 
ho deia amb els termes següents: «De la mateixa manera que 
el temps de l’educació esdevé el de la vida sencera, els espais 
educatius i les ocasions d’aprendre tendeixen a multiplicar-se. 
El nostre entorn educatiu es diversifica i l’educació va més enllà 
dels sistemes formals per enriquir-se amb l’aportació d’altres 
actors socials.» (Delors, 1996, p. 92).

Aquesta diversificació de l’entorn cada cop és sentida de forma 
més general per la població, que, sense estar especialitzada ni 
formada en l’àmbit educatiu, comprèn que l’educació és impor-
tant. Per tant, com és lògic, això s’ha traduït en una major oferta 
i demanda. La població, en general, té necessitat de formar-se i, 
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específicament, de formar-se en cultura (Observatori Social de 
“la Caixa”, 2018). 

Si pensem en el rol que fa l’ENF, clarament extensa i àmpliament 
present en la nostra societat, podem considerar que és probable 
que un dels àmbits en els quals té una presència significativa és 
en el de l’educació artística. 

En el projecte que hem desenvolupat, primer en l’elaboració de 
la metodologia i, després, en la seva aplicació, aquestes dues 
premisses semblen acomplertes: l’educació no formal té una 
gran presència, i l’educació artística, també. De fet, es constata 
que hi ha un gran interès per la recerca sobre la relació de l’art 
amb l’educació donada la proliferació d’autors i investigadors 
que s’han centrat en el seu estudi (Barrett, Anttila, Webster i 
Haseman, 2017; Cantekin, 2016; Bradshaw, 2017; Fernández, 
2016; Fleming, 2012, o Marshall, 2016), els quals subratllen, des 
de diferents perspectives, la importància de l’educació artística 
per al desenvolupament cognitiu i humà, tal com expressa la 
cita de Cantekin: «The art enables raising individuals who do not 
only live for own benefits, but also produce for humanity and who 
have public consciousness. The way the brain is set free is seen 
through the creativity window that art education bestows. Free 
minds require free lives. As for Peace, it is the biggest symbol of 
freedom, since the human only be free and improve in Peace.» 
(Cantekin, 2016, p. 246). L’art ens fa lliures i ens permet expres-
sar-ho mitjançant la finestra de la creativitat.

Com dèiem, la recerca en l’àmbit de l’art és molt fecunda i abraça 
multitud de temàtiques que tracten sobre els beneficis innega-
bles de la formació artística, als quals anirem fent referència al 
llarg d’aquest estudi. No només és beneficiosa per a l’aprenen-
tatge de destreses específiques de diferents especialitats (Pantev 
et al., 2003; Becker, 2013; Pashman, 201; Espeland i Stige, 2017), 
sinó també en referència al desenvolupament social (Barragán i 
Moreno, 2004, i Vieites, 2016) i moral, perquè fa créixer la capa-
citat de comprensió envers els altres (Soares, D., i Vilas, S., 2013; 
Bojner et al., 2015; Maraz et al., 2015; Rasmussen, 2017; Malloch 
i Trevarthen, 2018). Molt probablement no hi ha una correlació 
entre els motius pels quals les persones opten per l’educació 
artística i aquests resultats sobre els beneficis de l’educació artís-
tica. Però, en qualsevol cas, sembla que posen en evidència que 
aquesta aporta quelcom més que l’adquisició d’una tècnica. Per 
dir-ho d’alguna manera, ens humanitza.

Per tant, la presència del que podríem entendre com a recerca 
que analitza i constata el valor de l’educació artística certament 
és molt significativa. Una altra cosa és el coneixement real i 
tangible de les entitats que de forma específica es dediquen a 
educar fora del sistema educatiu reglat i en referència a l’educa-
ció no formal en particular. Com hem comentat, l’obra de Jaume 
Trilla (1986 i 1996) n’és un referent indiscutible i ens agradaria fer 
esment d’un dels seus projectes que va tenir com a propòsit prin-
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cipal explorar i conèixer el territori educatiu d’una ciutat, Santa 
Coloma de Gramenet (Trilla et al., 2001). En aquell moment, la 
recerca es va basar en l’elaboració d’un mapa educatiu (conside-
rant entitats d’educació formal, d’educació no formal i emblemà-
tiques de l’educació informal) que permetés conèixer la realitat 
educativa d’aquesta ciutat. 

Aquest mapa és, sens dubte, un dels antecedents principals del 
que s’ha treballat aquí, tot i que en aquest cas les coordenades 
són diferents, donat que parlem de tot el territori català i, en parti-
cular, de les entitats d’educació no formal relacionades amb l’art. 
En aquell treball centrat en el municipi esmentat, ja hi consta una 
presència molt important d’entitats d’educació no formal. Com 
és fàcil d’intuir, des de l’any 2001 el món ha canviat substancial-
ment i, en especial, pel que fa al suport tecnològic i les diferents 
maneres de localitzar informació i al progrés imparable que ha 
seguit tenint l’educació no formal. Val a dir que l’elaboració de 
plataformes digitals de consultes variades ha estat un gran aliat 
en tot aquest procés, malgrat que, tal com diu la dita popular, 
«a la taula d’en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat». Per tant, 
no ens equivoquem gaire quan diem que hi ha entitats que, 
per manca de difusió, malauradament no han estat incloses en 
aquest estudi. Les que sí que ho han estat —5.090 en un primer 
moment— són aquelles que estan portant a terme activitats o 
accions educatives que tracten de forma prioritària la temàtica 
artística amb diverses modalitats.

En aquest sentit, en consonància amb aquest projecte, l’art i la 
seva presència en l’educació no formal es fa visible socialment 
en múltiples ofertes educatives variades pel que fa a tipologia, 
gestió i presència. Donada l’àmplia diversitat de les activitats for-
matives relacionades amb l’art, hem dissenyat una metodologia 
que permeti captar els matisos possibles en les activitats d’ENF 
en aquesta temàtica. D’una banda, es prenen en consideració les 
especialitats artístiques, que ofereixen un ventall molt ampli de 
possibilitats, com ara la dansa, el teatre o les arts visuals, i que en 
l’educació no formal presenten unes característiques molt parti-
culars. D’altra banda, es tenen en compte les entitats que actuen 
com a agents educatius no formals i que formen part d’una varia-
da miscel·lània, que va des del museu fins a les empreses de ser-
veis educatius i, per descomptat, les acadèmies especialitzades 
en diverses expressions artístiques. Així mateix, es consideren 
les activitats que ofereixen les esmentades entitats, que amplien 
la perspectiva de la seva especialitat, a més de concretar la seva 
tipologia pròpia, que pot anar des de les activitats extraescolars 
i les activitats complementàries fins a l’educació formal. Final-
ment, es tenen en compte les activitats en funció del públic al 
qual s’adrecen, que abraça qualsevol etapa de la vida, com ara 
les dirigides a l’educació formal —escola, institut o universitat— i 
les pròpies de l’educació informal, on la família seria un dels 
exemples més emblemàtics.
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1.2.  Objectius de l’estudi

Tal com hem expressat a la introducció de l’informe, en aquest 
estudi hem pretès identificar, classificar i descriure les entitats i les 
especialitats de l’oferta educativa no formal artística a Catalunya 
que ens ha estat possible localitzar. Bàsicament, es tracta de 
veure què hi ha i com és educativament parlant. Tot plegat amb 
l’ànim d’aportar el coneixement sobre aquesta oferta per fer-ne 
posteriorment una anàlisi descriptiva i interpretativa fins a obrir 
vies de reflexió i fer algunes propostes de millora.

Com hem dit també, aquest informe sobre l’educació no formal 
en l’àmbit artístic a Catalunya parteix d’una primera part, sobre 
disseny per a una classificació, i una segona, sobre aplicació dels 
instruments metodològics, anàlisi descriptiva i interpretativa i 
propostes de millora. Durant el primer període es va elaborar un 
instrument metodològic per fer el recull d’informació, i alhora una 
primera exploració del territori per tal de perfilar i concretar una 
classificació de les entitats. Aquesta primera mirada sobre la te-
màtica va permetre ajustar amb més exactitud aspectes d’aques-
ta tipologia d’oferta educativa i que calia tenir en compte per 
preparar i concretar millor l’elaboració de la recollida d’informació.

Com hem dit, l’objectiu general de la primera part és elaborar 
una classificació i una cartografia de l’oferta educativa no formal 
artística a Catalunya, així com els instruments de recollida d’in-
formació que permetin el coneixement del seu perfil, i en aquesta 
segona part objectiu general consisteix a aplicar els instruments 
de recollida d’informació de l’àmbit de l’educació no formal ar-
tística a Catalunya que permetin el seu coneixement descriptiu, 
interpretatiu i projectiu. 

En referència als objectius específics, a la primera part de l’estudi 
ens referim a: 

- Realitzar una exploració inicial sobre l’oferta de les activitats 
educatives no formals artístiques a Catalunya.

- Dissenyar l’estructura de l’oferta formativa d’educació 
no formal artística considerant les entitats i les seves 
especialitats.

- Elaborar un instrument de recollida d’informació de les enti-
tats que permeti captar les característiques més rellevants 
i altres especificitats com ara les tipologies d’activitat o les 
franges d’edat dels usuaris.

- Fer una proposta de planificació del procés d’exploració 
complet de cara a emplenar les dades per a la finalització 
de l’estudi.
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En referència als objectius específics, a la segona part de l’estudi 
considerem els següents: 

- Aplicar els instruments de recollida d’informació de les enti-
tats (base de dades Access) per tal de captar les caracte-
rístiques més rellevants i altres especificitats de les entitats, 
com ara les seves especialitats artístiques, les tipologies 
d’activitats que ofereixen i el públic al qual es dirigeixen. 

- Inventariar i classificar l’oferta formativa d’educació no 
formal artística que hagi estat possible de localitzar consi-
derant les entitats i les seves especialitats.

- Conèixer dades que contribueixin a elaborar algunes carac-
terístiques del perfil pedagògic d’aquesta oferta, com ara la 
tipologia d’activitat o les franges d’edat dels usuaris, sobre 
la base d’una anàlisi descriptiva i interpretativa.

- Proposar millores derivades dels resultats de l’estudi que 
poden fer referència a qüestions encara desconegudes, 
però que podrien anar en la línia de la necessària permea-
bilitat entre institucions educatives o l’accessibilitat de dife-
rents sectors socials.
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      2.

ELABORACIÓ DEL MAPA EDUCATIU DE 
L’EDUCACIÓ NO FORMAL EN L’ÀMBIT 
ARTÍSTIC A CATALUNYA

2.1.  Metodologia i instrument

2.1.1.  Disseny i fases de l’estudi

La metodologia emprada en aquest estudi inclou dues vessants 
complementàries. La primera recull el recompte total de les en-
titats, així com la seva validesa i ordenació temàtica i geogràfica 
(per comarca i província). En un primer moment es van registrar 
5.090 entitats i posteriorment ens vam centrar en les especialitats 
sobre les quals podíem aplicar temporalment l’anàlisi: música, 
dansa, art dramàtic, arts plàstiques, arts visuals, arts audiovisuals 
i disseny, circ i entitats de producció i conservació. Els centres 
cívics de la ciutat de Barcelona van ser analitzats prèviament com 
a prova l’any anterior i es va mantenir el registre de la diversitat 
artística i la literatura, donada la impossibilitat d’aprofundir-hi, per 
fer-ne una descripció aproximativa.

Un cop focalitzat el camp de l’anàlisi —amb un còmput total de 
3.822 entitats—, es va procedir a validar les entitats; és a dir, a 
constatar-ne l’existència i vigència, així com a verificar la seva 
idoneïtat temàtica per a l’estudi. Això va donar com a resultat un 
total de 3.522 entitats. Finalment, es va procedir a classificar-les 
entre les considerades pròpies de l’educació no formal (entitats 
amb clars objectius educatius) i les d’educació informal per a les 
especialitats de dansa, música i art dramàtic, atès que són les es-
pecialitats més grans i, a més, ens interessava contrastar la seva 
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existència en el mapa comarcal de Catalunya, una qüestió que 
comentarem amb més profunditat al seu moment. Això va donar 
un total 2.295 entitats pròpies d’educació no formal i 1.227 d’edu-
cació informal. L’anàlisi la vam centrar en les entitats d’educació 
no formal, objecte de l’estudi, de les quals es van analitzar 1.992.

Aquest esquema ens ajuda a entendre el procés:

* Les especialitats analitzades són música, dansa, art dramàtic, arts plàstiques, 
arts visuals, arts audiovisuals i disseny, les pròpies d’entitats de producció i 
conservació i el circ. Les especialitats registrades són les corresponents a les 
especialitats de literatura i diversitat artística.

Aquesta selecció d’entitats es va realitzar mitjançant un mostreig 
proporcional d’aquestes en funció de la població de les comar-
ques, incloent l’Aran. És a dir, el barem estava marcat per la co-
marca més poblada (el Barcelonès) i, a partir d’aquí, es va procedir 
a fer el mostreig, amb la qual cosa es va obtenir la dada principal 
que ens va permetre posteriorment l’elaboració d’una part dels 
mapes. Per aquest motiu, aquest mostreig també es va aplicar a 
les entitats d’educació informal de les especialitats majoritàries 
amb ànim de conèixer la seva proporcionalitat al territori.

Una altra cosa era —i aquí entrem en la segona vessant— l’apli-
cació del disseny dels instruments de recollida d’informació per 
tal de captar les característiques més rellevants de l’educació no 
formal a Catalunya. Les proves realitzades de la seva aplicació en 
una mostra total de 90 entitats van permetre ajustar aspectes de la 
base de dades elaborada per obtenir la varietat de l’àmbit. Aques-
ta tasca ens va facilitar el coneixement per copsar i sistematitzar 
l’oferta educativa no formal en l’àmbit de les arts.

Pel que fa a la construcció de l’instrument metodològic, era fo-
namental recollir dades que posteriorment aportessin un coneixe-
ment més específic de les entitats en referència als seus usuaris, 

5090 
entitats

registrades

3822 
(especialitats 

anàlisi)

1268  
(especialitats 

registre)

1227  

EI

3522 
(validades)

2295  

ENF
1992 
 (analitzades) *
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a la seva oferta i a les seves especialitats. Aquest instrument havia 
de facilitar la consulta a partir d’una entrada múltiple en la qual 
hi hagués una categorització per especialitats, per entitats i per 
tipologia de les activitats. Així doncs, en l’instrument elaborat es 
recullen dades generals de les entitats, que van des de la ubicació 
geogràfica fins a la concreció de la temàtica principal. Poste-
riorment s’examinen dades més específiques sobre la tipologia 
de l’entitat, des de les entitats pròpiament formatives fins a les 
agrupacions de caire sociocultural, així com sobre l’oferta de les 
activitats, amb una classificació que té en compte les seves ca-
racterístiques principals. Finalment, es considera la tipologia dels 
usuaris, tant partint de la seva caracterització com a col·lectiu com 
tenint en compte la seva edat. Tot plegat ho expliquem amb detall 
a l’apartat corresponent a l’instrument.

Amb l’esquema següent pretenem explicar, de forma general, el 
procediment metodològic que s’ha seguit:

entitats2

Què  
vam fer

Registre Validació Classificació Anàlisi

A on  
ho vam 
situar

Excel Excel Excel Access

Com  
vam  
procedir

Classificació 
per temàtica 
i ubicació 
geogràfica

Selecció per 
vigència i 
rellevància.

Separació de 
literatura i diversitat 
artística per a 
descripció posterior 
(1.268)

Constatació 
entitats3 formals 
i informals amb 
oferta no formal, les 
pròpies no formals 
i les localitzades 
informals

Aplicació mostreig 
proporcional 
en funció del 
nombre d’entitats 
i aplicació de 
l’instrument 
metodològic

Què  
vam 
obtenir

Total: 5.090 Total: 3.822 + 1.268 Total ENF: 2.295

Total EI: 1.227

Total: 1.992

Per què 
ho vam 
fer

Localitzar i 
seleccionar

Localitzar i 
seleccionar

Classificar 
i contrastar 
amb altres vies 
educatives

Conèixer el perfil 
de les entitats 
educatives no 
formals

La intenció de tot plegat és fer una mirada prospectiva de la pre-
sència a Catalunya de les entitats educatives no formals (i parcial-
ment informals) per tal d’elaborar-ne una descripció i realitzar una 

2 Més endavant comentarem cada especialitat amb més detall. D’entrada, però, fem notar que dins 
la categoria ENF hi incloem aquelles que són ENF i també les que són EF i EI que tenen una oferta 
educativa no formal. Per tant, al còmput de les d’EI són pròpiament les que no tenen objectius 
educatius explícits.
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interpretació de les dades, així com efectuar algunes propostes 
de millora. 

Tenint en compte aquests objectius, l’elaboració de la metodolo-
gia i la classificació de l’oferta van passar per una sèrie de fases, 
que detallem tot seguit.

Primera exploració de què hi ha i qui ho fa: cerca de tipologia 
d’entitats i elaboració primerenca de la metodologia

Durant l’inici d’aquesta fase ens vam centrar en l’elaboració inicial d’una 
classificació d’entitats que poguessin portar a terme activitats educatives 
no formals de l’àmbit artístic, que podien anar des de museus, auditoris, 
acadèmies amb especialitats, tallers, empreses de serveis educatius, cen-
tres cívics, biblioteques, ateneus o centres de cultura, fins a associacions 
relacionades amb l’art. Posteriorment ens vam dedicar a concretar el dis-
seny de la metodologia, considerant, d’una banda, la tipologia de l’entitat i, 
d’altra banda, la tipologia de l’activitat que ofereix l’entitat.

Aplicació de la base de dades Access i revisió de l’instrument

En aquesta fase vam seguir fent diferents ajustaments a la graella meto-
dològica, en especial els referents a aquelles dades que sovint no acaben 
d’especificar-se prou clarament en les webs consultades, com ara la ti-
pologia de les activitats i els col·lectius o les edats a les quals s’adreça. 
Així mateix, es va iniciar el traspàs en el format de la base de dades del 
programa Access, la qual cosa va requerir nous ajustaments a les llistes de 
valors de cada categoria.

Aplicació de la graella metodològica a la base de dades 
Access, aplicació a la mostra de centres cívics, anàlisi 
projectiva i inici de la redacció de l’informe final

Posteriorment, vam procedir a aplicar la base de dades a la mostra de 
quaranta-cinc centres cívics especialitzats en art i vam crear un arxiu 
diferenciat de les altres entitats d’acord amb especificitats com ara la 
temàtica principal, de la qual va es procedir a fer una primera indagació a 
fi de conèixer la dimensió de les entitats en el territori de Catalunya.
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Cerca d’entitats i inici de l’aplicació de l’instrument meto-
dològic

En aquesta fase es va procedir a la distribució i planificació territorial per a 
la recollida de dades. A la vegada, es va endegar el procés de localització 
de les entitats, tant de les no formals com de les informals, i es va iniciar 
l’aplicació de l’instrument metodològic en les especialitats de dansa, músi-
ca, entitats de producció i conservació i circ.

Localització d’entitats i aplicació de l’instrument 
metodològic

Durant aquest període es va seguir introduint les dades de les especialitats 
esmentades, en funció del mostreig proporcional, alhora que s’endegava el 
procés de localització de l’àmbit literari, l’art dramàtic i les arts plàstiques, 
les arts visuals i audiovisuals i el disseny. 

Finalització de l’anàlisi de les entitats i elaboració dels re-
sultats

En aquest darrer període s’ha procedit a tancar les especialitats i les seves 
anàlisis, ajustant els aspectes que ho requerien. Així mateix, s’han extret 
les dades per a l’elaboració dels mapes i la redacció del present informe, 
dels seus resultats i les seves conclusions. 

De manera resumida, aquestes fases de l’estudi es poden simplifi-
car en tres: 

FASE 1

6 MESOS

FASE 2

9 MESOS

FASE 3

3 MESOS

Elaboració de l’instru-
ment metodològic i loca-
lització de les entitats

Registre, validació i intro-
ducció de les dades de les 
entitats per fer-ne l’anàlisi

Anàlisi dels resultats, ela-
boració dels mapes i des-
cripció de les entitats

FASE 3

3 MESOS

FASE 2

9 MESOS

FASE 1

6 MESOS
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2.1.2  Elaboració de l’instrument metodològic3

A continuació passem a detallar com és l’instrument metodològic 
elaborat que, com hem dit, hem anat validant en diferents moments 
previs a la seva aplicació. El suport de l’instrument és la base de 
dades Access i els codis emprats en cada apartat de l’instrument. 

Dades generals

Apartat en el qual es recullen dades per ubicar de forma molt 
genèrica de quina entitat es tracta: si ofereix educació formal o 
no formal, quina és la seva adreça o l’especialitat que la carac-
teritza. Encara que s’entén que la funció principal de l’existència 
de les entitats recollides és l’educació no formal artística, podem 
trobar entitats d’EF que ofereixen activitats d’ENF i també entitats 
d’educació informal que ofereixen activitats educatives.

3 Val a dir que l’instrument, des de la versió original fins a la definitiva, ha tingut diversos canvis en 
funció de la realitat localitzada. Durant la seva aplicació se’n van incorporar de nous. Un consisteix 
en la incorporació de Visita guiada com a tipologia d’activitat en les entitats de producció i 
conservació. Posteriorment s’han inclòs la categoria Companyia artística (professional o amateur) 
i la del Professional lliure en les especialitats de dansa, música i art dramàtic. Així mateix, la 
catalogació de les entitats com a temàtica de cultura popular ha estat substituïda per les entitats 
d’educació informal, ja que la majoria ho són.

ob

escenicomuscical
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Codi entitat

La codificació correspon a Província (1), Comarca (2) i Especia-
litat artística de l’entitat (3). En aquest darrer cas s’han fet servir 
les inicials corresponents a l’especialitat, les quals es detallen en 
l’apartat següent de llistat de valors. En aquest tercer codi, cal 
tenir en compte dues qüestions. En primer lloc, cal fer avinent 
que es tracta de subratllar el tret més remarcable de la institu-
ció malgrat que faci activitats d’una altra índole, la qual cosa es 
constata a l’apartat «Tipologia de l’entitat». Per exemple, es pot 
tractar d’una entitat que es dona a conèixer amb l’especialitat de 
dansa i que ofereix en el seu programa activitats de circ; per tant, 
la Dansa (D) és la que consta en l’apartat de la codificació 3. La 
raó és la necessitat de poder consultar una dada immediata que 
faciliti l’anàlisi de dades posterior. Cal tenir en consideració que 
ens podem trobar que algunes entitats tinguin de manera molt 
específica dues especialitats alhora sense que una sigui més 
representativa que l’altra (Dansa-Música, Teatre-Dansa, etc.). En 
aquests casos es recullen totes dues, donat que, de cara a l’in-
forme final, el que interessa és precisament captar la presència 
de les diferents temàtiques en el territori català. No obstant, les 
entitats que tenen tres o quatre especialitats o més queden en-

ob
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globades en la categoria de diversitat artística per tal de poder 
acotar millor les dades finals. 

En segon lloc, cal tenir en consideració que hi ha entitats que pro-
bablement no es recullen a l’estudi a causa del caràcter efímer de 
la seva oferta, no de la variabilitat artística, sinó de la seva variabi-
litat temàtica en general. És el cas, per exemple, de determinades 
associacions o societats que fomenten l’art amb moltes de les 
activitats que ofereixen, però que no és el que en caracteritza 
l’existència i, per tant, no és estable.

Entitat ENF

En aquest cas només es concreta si l’educació que imparteix 
l’entitat pertany a aquesta tipologia, donat que en l’apartat «Tipo-
logia de l’entitat» se n’especifiquen les característiques amb més 
detall. Com hem dit abans, aquest camp i l’anterior han de per-
metre en el moment de l’anàlisi de dades situar de manera ràpida 
les característiques més remarcables de l’entitat. D’altra banda, 
pot donar-se la circumstància que ofereixin formació pròpia de 
l’EF. Per exemple, a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida s’ofereix 
alguna activitat específica d’aquest tipus, com la formació d’un 
cicle formatiu especialitzat.

Entitat EF

En aquest apartat es tracta de concretar si l’entitat en qüestió per-
tany a un àmbit o a un altre. Per exemple, si una entitat la funció 
primordial de la qual és impartir formació pròpia del sistema edu-
catiu reglat, com cicles formatius o un grau universitari, és consi-
derada com a Entitat EF. Aquest camp conté una llista de valors 
per concretar quina és la seva oferta que no són excloents, ja que 
se’n poden donar diversos alhora. 

Temàtica principal

Al marge de la codificació 3, en aquest cas s’emplena aquest 
camp per tenir la localització ràpida de la temàtica principal de 
l’entitat. La llista de valors és la mateixa, amb el nom complet del 
codi de l’entitat 3. 

Tipologia entitat

En primer lloc, cal tenir en compte que aquest camp es detalla de 
manera més específica posteriorment. En aquest cas, es recull 
el tret més notori que caracteritza l’entitat. Per dir-ho d’alguna 
manera, seria la raó de la seva existència, de la qual es pot deri-
var alguna funció educativa, que concretem més endavant. Per 
exemple, si observem el llistat de valors, veiem que la primera 
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categoria és Equipament escenicomusical. Entenem que hi per-
tanyen totes aquelles entitats que tenen com a funció principal 
oferir un espectacle musical o d’una altra índole, però que també 
ofereixen activitats educatives. Un dels exemples més clars és 
L’Auditori ubicat a Barcelona. 

En segon lloc, hi ha la categoria Entitat formativa, que és aquella 
que ha estat creada per al propòsit de formar en alguna tipolo-
gia d’activitats, les quals poden ser més o menys diversificades. 
Una acadèmia de dansa o una empresa de serveis educatius 
pertanyen a aquesta categoria. Cal afegir que és habitual trobar 
aquests centres anomenats i reconeguts amb una notòria va-
rietat de noms, com ara tallers, acadèmies, escoles, centres 
d’ensenyament..., però la realitat demostra que no té gaire sentit 
establir-hi grans diferències, ja que un taller a vegades funciona 
com a tal (espai de creació artística) i d’altres vegades no. De 
fet, el que ens interessa és la seva tipologia com a entitat que es 
dedica a la formació.

Com a Entitat cultural entenem aquella que no té com a funció 
principal formar en algun àmbit, sinó que es dedica a algun àmbit 
cultural en general i n’assumeix la funció entre la seva variada 
oferta. Un exemple seria una biblioteca o agrupacions com ara 
l’orfeó o els ateneus —les quals detallem més específicament en 
la base de dades, a l’apartat de la tipologia de l’entitat— i, per des-
comptat, associacions especialitzades en art.

Per Entitat de producció i/o conservació artística entenem aque-
lla institució que té com a funció principal conservar un patrimo-
ni, amb independència de si és centre de producció artística. 
Entraria dins aquesta tipologia un museu, per la seva funció de 
conservació, i col·lectius creatius, que també ofereixen algunes 
activitats educatives, encara que la seva funció principal sigui 
formar part d’una entitat on es creen i s’exposen obres artísti-
ques. El Col·lectiu Hangar o La Central del Circ en són exemples. 
És a dir, es tracta d’un tipus d’entitat que desenvolupa diverses 
activitats creatives alhora, tasca que compagina amb algunes 
activitats de formació. 

Finalment, hi ha la categoria Establiment comercial, que es re-
fereix a una tipologia d’entitat força present en l’àmbit sobretot 
de comerç de material artístic. Hi ha força casos d’establiments 
comercials que alhora tenen una oferta formativa.

Nom entitat i dependència institucional

En aquest camp es concreta el nom amb el qual es dona a conèi-
xer l’entitat en qüestió. La dependència institucional fa referència 
a la institució de la qual depèn econòmicament tenint en compte 
tres categories: privada, pública i la convivència de totes dues 
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tipologies.4 En les primeres indagacions ja hem detectat una 
presència força àmplia de la convivència de les dues tipologies, 
a la qual se suma un fet destacable, que és una presència molt 
notòria de fundacions vinculades a les entitats. En l’actualitat les 
fundacions tenen el reconeixement d’entitats públiques, la qual 
cosa fa difícil concretar-ne la dependència en aquest estudi. 
Creiem que seria convenient que quan la dependència corres-
pongui a una entitat tipus fundació consti com una dependència 
publicoprivada i s’anoti a l’apartat de les observacions. No obs-
tant, cal avançar que ens podem trobar amb casos en què no es 
pugui determinar de manera evident aquesta dependència —fet 
que hem d’indicar en l’apartat de les observacions—, els quals de 
cara a l’anàlisi final seran exclosos del còmput total si no ha estat 
possible esbrinar-ho amb prou claredat. 

Província, comarca, adreça, codi postal, localitat, enllaç, adreça 
electrònica, telèfon i fax

Aquestes són les dades generals on es fa constar la localització 
de l’entitat. La llista de valors de província i comarca s’especifi-
quen a les taules al final d’aquest apartat més explicatiu.

Persona de contacte

En aquest camp s’hi ha de fer constar, prèvia autorització si s’es-
cau, el contacte que pot facilitar informació de l’entitat. També 
s’hi pot especificar la informació que en permeti la comunicació 
(correu electrònic o telèfon).

Any d’obertura

Entenem per any d’obertura l’any que consta amb més anti-
guitat de l’entitat amb el seu nom oficial i actual. Per exemple, 
La Bonne neix el 2012 com a tal, encara que els seus orígens 
com a biblioteca es remunten al 1909, i com a Espai Francesca 
Bonnemaison, al 2003-2004, informació que s’ha d’especificar a 
l’apartat d’observacions. Si es dona el cas que l’entitat ha tingut 
diverses remodelacions i ha experimentat canvis estructurals 
o de contingut, aquest fet s’ha d’especificar juntament amb 
els anys, si es coneixen, a l’apartat d’observacions. De cara a 
l’anàlisi de dades és interessant tractar el tema de l’antiguitat o 
els períodes més significatius quant a l’aparició de les entitats 
estudiades, tot i que sempre amb el benentès que es consideri el 
seu estat en l’actualitat.

4 En referència a aquestes dades, cal dir que la manca de concreció en moltes entitats ha fet 
difícil determinar amb exactitud la dependència institucional, especialment les ubicades en la 
categoria privada-pública. Quan l’entitat és de titularitat pública, no hi ha dubtes pel que fa a la 
seva identificació, però quan es tracta d’una institució privada que té algun vincle amb alguna 
institució pública, les dades que ofereix l’entitat poden no ser gaire concretes i no mostrar amb 
prou claredat de quina manera es tradueix aquest vincle. 
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Subentitat i localització de la subentitat

Una altra dada que es recull a la base de dades és si les entitats 
tenen subentitats dins el seu organigrama, com és el cas, per 
exemple, del Centre de Lectura de Reus, que aglutina diverses 
subentitats amb una variada oferta artística. De vegades la seu 
principal i la subentitat no estan ubicades geogràficament en la 
mateixa localitat i/o comarca, cosa que també es pot concretar. 
Un exemple és el Centre Artesà Tradicionàrius, que té una seu 
a Barcelona i una subentitat a la comarca de l’Alt Urgell. Quan 
les entitats posseeixen una xarxa de diferents establiments cal 
esmentar aquest fet i, a més, s’ha de fer constar tant l’adreça de 
la seu central com la de l’entitat; és el cas, per exemple, de Swing 
Maniacs, que té diversos centres en diferents punts de la ciutat.

Finalment, hem inclòs un apartat amb el nom «Fitxa finalitzada» 
amb l’objectiu de poder fer un recompte eficaç i ràpid de cara a de-
tectar aquells casos en què ha mancat alguna dada per confirmar.

Tipologia de l’entitat

En aquest apartat es recullen els trets més específics per tal de 
determinar de quina entitat estem parlant i quina és la seva oferta.

En la primera part de la base de dades ja s’ha determinat la tipo-
logia de l’entitat, però resta concretar-la i ubicar-la de forma més 
específica, per a la qual cosa hem elaborat una llista de valors de 
cadascuna. 

Equipament escenicomusical

Com hem dit anteriorment, per equipament escenicomusical 
entenem totes aquelles entitats que tenen com a funció principal 
oferir un espectacle musical o d’una altra índole, però que també 
porten a terme activitats educatives. Un dels exemples més clars 
és l’Auditori de Barcelona. Així mateix, hi ha entitats que, a més 
d’espectacles, ofereixen formació, com ara teatres i sales d’es-
pectables. No obstant, deixem una categoria Altres per tenir en 
compte més possibilitats. La llista de valors es pot ampliar en 
funció del que detectem.

Entitat formativa

Són entitats formatives aquelles que han estat creades per al 
propòsit de formar en alguna tipologia d’activitats, que poden 
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ser més o menys diversificades. Una acadèmia de dansa o una 
empresa de serveis educatius entrarien en aquesta categoria. 
Les empreses de serveis educatius sovint no ofereixen les seves 
activitats en la seva pròpia seu, sinó en centres educatius que 
contracten els seus serveis. 

Entitat cultural

S’entén per entitat cultural aquella que no té com a funció princi-
pal formar en algun àmbit, sinó que es dedica a algun àmbit cul-
tural en general i n’assumeix la funció entre la seva variada oferta. 
Un exemple el constitueixen les biblioteques o els centres cívics. 
Aquesta categoria aplega una miscel·lània molt complexa de 
categoritzar, que finalment hem concretat en Agrupació sociocul-
tural especialitzada i Agrupació sociocultural no especialitzada.5

La localització de les dues primeres és fàcil de concretar. La difi-
cultat rau en les altres dues tipologies d’entitats, per a les quals 
finalment hem optat pel nom genèric Agrupació sociocultural 
especialitzada i Agrupació sociocultural no especialitzada. Les 
agrupacions socioculturals especialitzades són aquelles que 
tenen etiquetes molt reconegudes i consolidades a la cultura 
del nostre país, com ara l’orfeó, la casa de música, l’esbart..., i 
són especialitzades perquè s’ocupen de música, de pintura o 
d’alguna temàtica en concret. També hi ha associacions amb 
especialitat, com ara l’Institut d’Estudis Fotogràfics. En canvi, les 
no especialitzades són aquelles que tant poden tractar un tema 
com un altre, com ara ateneus, associacions o altres; evident-
ment, s’ha d’especificar a les observacions. Pot haver-hi més 
d’una categoria a les agrupacions amb especialització o sense. 
Pot passar que estiguin registrades com a ateneus (la qual cosa 
ens interessa com a dada), encara que el nom que consti sigui 
casino, societat o patronat. L’altra possibilitat és que siguin as-
sociacions, les quals, quan no tenen una especialitat, passen a 
un grup amb aquesta categoria. També hi ha empreses de ser-
veis educatius que són associacions, però com que l’entitat de 
l’empresa té molt pes i ens interessa estudiar-la, es registra en 
l’apartat d’empreses de serveis educatius. Si no ho féssim així, 
restaria confusa entre altres entitats que no tenen per què ésser 
gaire semblants entre elles. 

Pot passar que una mateixa entitat pertanyi a dues categories 
alhora; Ateneu i Orfeó, per exemple, com ara l’Orfeó Lleidatà, que 
consta com a ateneu a la Delegació dels Ateneus de Lleida alhora 
que té el nom d’«orfeó». En aquest cas s’ha tingut en compte 
només la categoria Orfeó, també amb l’objectiu de poder dispo-
sar de dades més entenedores en els resultats finals. Aquestes 
qüestions i especificitats s’anoten en l’apartat d’observacions. 

5 En un primer moment les categories Biblioteca i Centre cívic estaven unificades en una, 
però es van dividir en categories úniques, tal com es pot veure als resultats. 
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D’altra banda, hi ha la categoria Centre de promoció cultural, 
que aplega aquells centres que es dediquen a promocionar l’art 
a través de conferències, exposicions...; centres d’activitats. 
Dos exemples, de temàtica ben diferent, són el Cosmocaixa o el 
Caixafòrum.  

Entitats de producció i/o conservació artística

Són aquelles institucions que tenen com a funció principal con-
servar un patrimoni, tant si són alhora centre de producció artís-
tica com si no ho són. Dins d’aquesta tipologia hi entrarien els 
museus, per la seva funció de conservació, i les fundacions de-
dicades a l’obra artística d’un autor o autora, així com col·lectius 
creatius que ofereixen algunes activitats educatives encara que 
la seva funció principal sigui la de formar part d’una entitat on es 
creen i s’exposen obres artístiques.

Establiment comercial

Aquesta tipologia d’entitat està força present sobretot en l’àmbit 
de comerç de material artístic. Hi ha força casos d’establiments 
comercials que alhora tenen una oferta formativa. També hi hem 
inclòs la categoria Altres perquè pot donar-se el cas que, a banda 
de la seva activitat comercial principal, les activitats educatives 
siguin d’una altra mena.

Tipologia de les activitats

Una vegada hem determinat l’entitat i la seva temàtica, en aquest 
apartat concretem les activitats que ofereix, sovint més variades 
que les que la caracteritzen. Per posar un exemple, si una aca-
dèmia de dansa ofereix formació de circ, és en aquest apartat on 
es concreta aquesta informació. El que és clar és que es tracta 
d’activitats que tenen com a objectiu principal educar. 
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Temàtica de les activitats

En aquest camp es tenen en compte les temàtiques tractades 
per l’entitat sense incloure-hi la categoria Diversitat artística, ja 
que, com que s’especifiquen les activitats, ja no és necessària. 
Es considera, doncs, la temàtica més rellevant que caracteritza 
l’activitat oferta com a no formal. Per exemple, si una institució 
d’educació no formal es dedica al cinema, però la seva oferta 
d’ENF tracta sobre fotografia, aquí s’especifiquen fotografia 
i cinema. Cal anar molt amb compte amb aquesta dada, ja que 
és l’aspecte més efímer de tots els tractats a la base de dades. 
Cal afegir que hi ha un grup encapçalat amb el terme «altres» que 
acompanya les arts plàstiques, les arts visuals i les arts audiovi-
suals. Això és degut al fet que, un cop extreta la categoria més 
present de cadascuna d’elles (en el cas de les arts plàstiques, el 
dibuix i la tècnica pictòrica; en el cas de les arts visuals, la foto-
grafia, i en el cas de les arts audiovisuals, el cinema), les catego-
ries iniciades amb «altres» engloben altres tipologies presents en 
les ofertes de les entitats. Per exemple, a Altres arts plàstiques 
s’inclouen ceràmica, modelatge, il·lustració, escultura, estam-
pació, esmalt, joiera o ebenisteria; Altres arts visuals comprenen 
activitats com Motion 3D, llibres digitals o programes informàtics 
de tractament de la imatge, i a Altres audiovisuals es recullen 
activitats com ara animació, video mapping, escenografia o tècni-
ques cinematogràfiques. La raó d’agrupar-les d’aquesta manera 
és la impossibilitat de captar gaires matisos de cara a l’oferta final 
i poder fer generalitzacions que ens permetin arribar a resultats 
més fiables i acurats. Tanmateix, com es veurà als resultats, les 
especialitzacions s’han agrupat de manera genèrica per tenir una 
visió més global.

Cultura popular

La finalitat d’incloure aquesta categoria és poder analitzar amb 
més detall si les entitats inclouen aquesta especificitat en les acti-
vitats de la temàtica Música i so i Dansa. Cal afegir que només es 
consideren aquells casos en què aquesta dada resulta clara en la 
cerca d’informació de l’entitat. Finalment, en els resultats aquesta 
categoria queda associada a les entitats d’educació informal, en 
especial la dansa (esbarts).

Caracterització de l’oferta 

De cara als resultats de l’estudi, interessa saber què caracteritza 
l’oferta de l’entitat sempre que aquesta tingui una relació directa 
amb l’art. És a dir, si una entitat seleccionada ofereix activitats, 
per exemple, de robòtica (encara que ha estat triada per la seva 
evident identitat artística), aquestes no es tenen en compte en 
aquest apartat.
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Amb aquest propòsit hem elaborat una llista de valors en la qual 
es concreta l’Activitat formativa,6 que és aquella que pretén 
formar sense estar supeditada al marc d’una Activitat extraesco-
lar o Professionalitzadora. Senzillament és una oferta que hom tria 
per tal de formar-se per interessos propis i fora del marc d’una 
altra institució, com passa amb les extraescolars. És el cas, per 
exemple, d’una persona adulta que fa classes de dansa en el seu 
temps lliure sense cap intenció de formar-s’hi professionalment.

Així mateix, volem tenir en compte el que entenem per Activitat 
formativa complementària d’EF, donada la seva àmplia prolife-
ració en els darrers temps. Es tracta d’activitats que ofereixen 
entitats molt variades (museus o centres de promoció cultural, 
com ara el MNAC, el Museu Picasso o la Fundació Tàpies) amb 
un format d’activitats dissenyades per a escoles o instituts que 
es realitzen a la mateixa entitat. Com que els crèdits de síntesi 
també són una formació complementària adreçada a l’EF, es con-
sideren en aquesta categoria. S’hi inclou una nova categorització 
per tal d’especificar a quins nivells i/o cicles de l’educació formal 
es dirigeix l’oferta. La selecció de la franja no té per què obeir a 
la forquilla real. Per exemple, ens podem trobar que s’ofereixen 
activitats adreçades a nenes i nens de 2-3 anys i, per tant, se se-
lecciona el valor 0-3, de manera que en el resultat final consta que 
es tracta d’una activitat adreçada a la primera infància.

D’altra banda, moltes entitats ofereixen el que entenem com a 
Casal vacacional, que majoritàriament es tracta d’una activitat 
dirigida en període no escolar al públic infantil i/o juvenil. Aquests 
casals de vegades es realitzen a la mateixa seu de l’entitat 
(museus) i d’altres vegades són oferts per portar a terme en el 
marc d’una entitat d’educació formal. Així mateix, hi ha l’oferta 
de Colònies i/o estades, que poden ser dirigides a les escoles o al 
públic en general. Convé recordar que es tenen en compte aque-
lles que tenen una relació directa amb l’art.

Així mateix, hi ha l’activitat Extraescolar, que es dona quan l’enti-
tat ofereix un disseny d’activitats amb aquest propòsit. Es pot fer 
dins o fora de la seu i sempre fora de l’horari lectiu. Cal tenir en 
compte que hi ha casos molt complexos per determinar, ja que 
l’entitat no especifica de quina manera ofereix les activitats als 
centres escolars, la qual cosa implica el contacte amb l’entitat per 
tal d’obtenir la informació.

L’Activitat professionalitzadora es dona quan el propòsit de la 
formació és clarament aquest, sempre que l’entitat ho especifi-
qui, la qual cosa sembla que és força habitual. Per Formació i/o 
assessorament docent entenem aquelles activitats dirigides a 

6 Certament, totes les possibles activitats incloses en aquest apartat es podrien considerar com a 
formatives i el que les diferencia és l’objectiu al qual es destinen i que determina el seu format. 
Per exemple, les professionalitzadores són aquelles que van adreçades a un públic professional, 
les formatives complementàries EF s’adrecen a les institucions d’educació formal i les formatives 
pròpiament dites s’adrecen a aquelles persones que tenen com a pretensió formar-se lliurement 
en aquella especialitat. 
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mestres i/o docents o formadors en general. Finalment, la cate-
goria Cicles, conferències i/o seminaris acostuma a tractar una 
temàtica de manera específica. En aquest moment ja ens trobem 
amb una categoria que hi formaria part, la de Workshop, que amb 
probabilitat hi quedarà inclosa.

Tipologia de públic

Col·lectiu

En aquest apartat s’hi inclouen els grups que tenen alguna ca-
racterística que es concreta en l’oferta de l’entitat; per exemple, 
les Necessitats educatives especials o els Programes socials que 
sovint acompanyen l’oferta. Hi hem inclòs Educació formal per 
especificar que aquella entitat fa una oferta educativa a entitats 
d’educació formal. Les entitats d’educació formal (com, per 
exemple, les escoles que ofereixen un grau universitari) ja es 
consideren així en el primer apartat de les dades generals, i en 
el nostre estudi i en l’apartat de les activitats considerem la seva 
oferta d’ENF. Cal tenir en compte que a vegades hi ha entitats 
que ofereixen activitats ad hoc per a altres entitats d’educació no 
formal, com ara museus. Per això hem inclòs aquesta categoria i 
hem conservat la d’Entitat lleure per a casos com esplais o agru-
paments escolta. Aquesta dada resulta molt interessant de cara 
a l’estudi final, ja que és el reflex més evident de l’existència de 
treball en xarxa, una qüestió que sens dubte requeriria un estudi 
amb molta més profunditat.

Edat

Aquest apartat ha implicat una certa dispersió de dades, ja que 
en les primeres proves ens hem trobat que sovint les entitats no 
especifiquen de forma clara les edats a les quals es dirigeixen. 
Com que amb vista a l’anàlisi de dades és interessant conèixer 
l’existència de determinades ofertes, hem decidit recollir-les quan 
queda clarament concretada. Per exemple, és interessant saber 
si existeix una oferta específica dirigida al grup de la Gent gran 
(que a vegades comença a una edat i en d’altres ocasions a una 
altra). Quan l’entitat no ho determina específicament, aquesta 
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dada té la categoria de Sense especificar, i quan l’entitat no ho 
especifica però parla de diferents etapes de la vida, aleshores és 
considerada com a Totes les edats. S’entén que aquesta dada 
té aquesta categoria quan l’entitat pot cobrir les necessitats de 
tots els públics, encara que ofereixi un paquet d’activitats per a 
un grup en concret. D’altra banda, ens hem trobat amb algunes 
entitats que assenyalen específicament que es dirigeixen a un 
públic Major d’edat, cosa que hem inclòs com a categoria per tal 
de recollir la dada. S’entén, però, que en l’anàlisi final de dades 
tractarem els resultats de forma genèrica i que en casos com 
aquests probablement serà considerat dins la categoria d’Adults. 
Tot dependrà de les dades globals obtingudes al final de l’estudi i 
la consideració sobre què resultarà interessant d’ésser analitzat.

2.1.3  Recollida d’informació

Per realitzar la recollida d’informació, el primer pas va ser loca-
litzar aquelles especialitats que estan coordinades per algunes 
institucions com ara associacions, federacions o organismes 
diversos. A més, s’han fet consultes especialitzades que han 
ajudat a localitzar enllaços aglutinadors o entitats en particular. La 
cerca a través dels enllaços de diferents municipis de Catalunya 
també ens va ajudar en la localització, així com una combinatòria 
extensa de termes que, a través de la xarxa, van permetre trobar 
moltes de les entitats. D’altra banda, vam poder consultar les 
dades del cens d’entitats que configuren l’estadística del tercer 
sector cultural del Departament de Cultura, el qual ens va ajudar 
a incloure algunes entitats (unes 150 aproximadament) d’interès 
per a l’estudi.

A partir d’aquí, es va elaborar una llista d’entitats que vam anar 
classificant i sistematitzant per especialitats artístiques. Cada 
especialitat tenia una entrada on es recollien el seu nom, el seu 
enllaç (o, si no en tenia, l’enllaç a partir del qual es podia localit-
zar) i posteriorment el municipi, la comarca i la província.

A més d’aquestes dades generals, també es va iniciar el procés 
de recollida d’altres característiques de les entitats que ens 
van ser d’utilitat per determinar en quina de les especialitats les 
havíem de considerar. Per exemple, com es veurà als resultats, 
algunes entitats tenen més d’una temàtica principal, com ara aca-
dèmies o tallers de dansa i música alhora. Aleshores vam afegir 
una codificació que ens permetés saber quines eren les temàti-
ques principals, si n’hi havia més d’una, i així poder-les localitzar 
més ràpidament i evitar-ne la repetició.
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En la primera fase de recollida d’entitats se’n van localitzar 5.090, 
tot i que no era una dada real, en el sentit que algunes d’aquestes 
entitats o bé havien deixat d’existir en algun moment, o bé, en 
aprofundir en la seva activitat, es feia palès que no corresponia a 
l’objectiu de l’estudi, ja que proposava activitats allunyades de la 
formació artística.

Arribats al moment en què podíem fer-nos una idea de la dimensió 
del nombre d’entitats, es va procedir a l’anàlisi d’algunes especia-
litats en concret i considerar les no analitzades en profunditat, de 
cara a una anàlisi més superficial a partir del seu registre.7 Fer una 
lectura més genèrica de les entitats —en concret, de les de litera-
tura i diversitat artística, les quals sumen un total de 1.268— va fer 
que el nombre d’aquestes per analitzar passés a ser de 3.822, les 
quals, un cop validades, van quedar en 3.522. Ja hem dit abans 
que després les vam separar en dos grups: el de l’educació no 
formal (amb 2.295 entitats) i el de l’educació informal (amb 1.227), 
un procés que, lògicament, ja havíem iniciat al moment de la seva 
localització. El pas següent va ser centrar-nos en l’anàlisi de les 
entitats d’educació no formal8 i vam realitzar un mostreig proporci-
onal —explicat anteriorment— que va resultar en un total de 1.992 
entitats analitzades. 

Cal tenir en compte que aquest mostreig s’ha aplicat a aquelles 
especialitats més nombroses, com ara la música, la dansa, l’art 
dramàtic i les arts plàstiques i visuals, les arts audiovisuals i el dis-
seny (a partir d’ara, APAVAUD), amb la qual cosa la validació ha 
estat feta en funció d’aquest mostreig. El mostreig, tal com s’ha 
explicat en el procediment metodològic de la recerca, s’ha basat 
a analitzar el 100 % de la comarca més nombrosa en població 
(Barcelonès) i, a partir d’aquesta dada, determinar el percentatge 
corresponent a analitzar en cadascuna de les especialitats un 
cop determinada la no validesa de les entitats registrades, que en 
termes generals es concretaria en un 6,3 % sobre el total.9

És important destacar una qüestió fonamental en tot aquest 
procés de recollida i anàlisi d’informació: si bé és cert que tot el 
que hi consta existeix i és vigent, és evident que la realitat de ben 
segur supera els resultats. Hi ha entitats de molt difícil localització 
i comarques amb freqüències en nombre d’entitats molt baixes, 
de manera que en aquelles comarques on les freqüències són 
més baixes cal considerar el possible marge d’error.

 
 

7 Les modalitats de música, dansa, art dramàtic, arts plàstiques, arts visuals, arts audiovisuals, 
disseny, circ, entitats de producció i conservació i els centres cívics de la ciutat de Barcelona que 
ens van servir per a la primera prova pilot del present estudi. 

8 Ja hem comentat que algunes d’elles són formals i informals, però tenen una oferta no formal 
específica. 

9 Han representat un 6,5 % en la dansa, un 5,8 % en el cas de l’art dramàtic i un 6,8 % en el cas de 
la música.
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A la introducció i a la metodologia hem insistit que s’ha tractat 
de recollir dades en el territori d’activitats que formen de manera 
explícita en alguna modalitat artística fora del marc de l’ensenya-
ment reglat. Amb aquest propòsit, hem dit que el recull de dades 
ens ha portat a tenir en compte, primerament, l’existència de les 
entitats i, posteriorment, l’anàlisi de les seves dades. Com que 
hi ha una desigualtat prou evident quant al nombre d’entitats de 
diferents modalitats, s’ha procedit a fer un mostreig proporcional 
per comarques en el moment d’analitzar-les i en la tipologia de les 
més quantioses, és a dir, la dansa, la música i l’art dramàtic. 

Tal com hem explicat i tornarem a detallar en els apartats especí-
fics, en aquestes tres modalitats ens ha semblat pertinent recollir 
dades d’una mostra d’entitats no pròpies de l’educació no formal 
i sí de l’educació informal. És a dir, entitats que, sense un pro-
pòsit explícit d’educar, innegablement han estat vies de formació 
en aquestes modalitats. En el cas de la dansa hem escollit els 
esbarts dansaires; en el cas de la música, les corals, i en el cas 
de l’art dramàtic, les companyies amateurs. Donades les seves 
característiques espontànies i particulars, de ben segur que no es 
recullen en la seva totalitat, però sí una mostra molt significativa a 
partir del que donen a conèixer les entitats coordinadores.

De cara a l’anàlisi de les entitats, cal tenir en compte que ens hem 
centrat en aquelles que tenen com a característica principal aten-
dre una funció educativa fora del marc de l’ensenyament reglat, 
objecte principal en aquest estudi. D’altra banda, com ja hem co-
mentat anteriorment, hi ha entitats registrades i analitzades que, 
encara que es dediquen a l’ensenyament reglat, també ofereixen 
activitats d’educació no formal. És a dir, per dir-ho amb els termes 
apropiats, caldria dir que hem analitzat entitats que tenen una 
oferta educativa no formal prou significativa per ser analitzada. 

Tal com hem dit, per tal de copsar la presència de l’educació infor-
mal —atès que molt sovint assumeix una funció formativa innega-
ble, sense que aquesta sigui un propòsit explícit—, és especialment 
significatiu observar que les entitats que n’ofereixen representen 
un 74 % (1.227) en el cas de la dansa, la música i l’art dramàtic en 
comparació amb les entitats que ofereixen educació formal. I això 
tenint en compte que només hem tingut en compte una sola tipo-
logia d’entitat (esbarts, corals i companyies amateurs), de manera 
que es pot intuir que, si es considerés la totalitat d’associacions, 
grups o companyies que es dediquen a cultivar alguna d’aquestes 
especialitats artístiques, el nombre de les d’educació informal de 
ben segur que superaria les d’educació no formal. 

Un cop comentada aquesta dada, passem a considerar el total 
de les entitats analitzades, a les quals, com hem dit, en el cas 
de les especialitats més nombroses, s’ha aplicat un mostreig 
proporcional. En el cas de les especialitats menys nombroses, 
tal com es detalla a la taula, l’anàlisi s’ha fet a la totalitat de les 
entitats. Tenint en compte aquesta dada, les entitats analitzades 
han estat 1.992.
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Entitats i  
especialitats

Registrades Validades ENF11 EI ENF  
analitzades

Música 1.330 1.252 598 654 441 (74 %)

Dansa 1.264 1.175 815 359 717 (88 %)

Art  
dramàtic

552 506 292 214 289 (99 %)

APAVAUD* 488 402 402 357 (89 %)

Producció i 
conservació

127 127 127 127 (100 %)

CC BCN 44 44 44 44 (100 %)

Circ 17 17 17 17 (100 %)

*APAVAUD: Arts plàstiques, visuals, audiovisuals i disseny ENF10

Hem registrat, tot i que no analitzat, les entitats especialitzades en 
literatura i les que inclouen una globalitat d’expressions artístiques. 
Val a dir que, pel que fa a les segones, cal tenir present que algunes, 
com que ofereixen formacions molt especialitzades —per exemple, 
en dansa, música o art dramàtic—, poden trobar-se duplicades 
en les modalitats analitzades anteriorment, tal com comentarem a 
l’apartat corresponent.

   Literatura 1.042

   Diversitat 226

Una vegada descomptades les entitats no vàlides i, també, les 
pròpies d’EI, el còmput total d’entitats d’ENF per províncies és el 
següent:11 

10 Sempre que ens referim a entitats d’ENF fem al·lusió a aquelles que ho són en elles mateixes 
(tenen objectius explícits educatius fora del sistema educatiu reglat), però també a aquelles 
d’educació formal i informal que poden realitzar activitats d’educació no formal i que han estat 
l’objecte de l’anàlisi.

11 En aquesta taula no hem considerat els centres cívics, ja que en el nostre estudi hem analitzat 
exclusivament la ciutat de Barcelona.

   Literatura

   Diversitat

1.042

226
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Barcelona Girona Tarragona Lleida Total

Música 429 69 63 37 598

Dansa 614 91 86 24 815

Art dramàtic 214 29 42 7 292

APAVAUD 334 28 23 17 40213

Producció i 
conservació

84 21 12 10 127

Circ 12 1 2 2 17

40212

Finalment, ens agradaria comentar l’existència d’algunes entitats 
presents en l’informe que no tenen una ubicació física concreta 
i es podrien considerar dins la categoria d’Itinerants. És a dir, 
aquelles entitats que ofereixen els seus serveis i es desplacen per 
atendre a les necessitats formatives d’una població. En el nostre 
informe hem pogut constatar en aquesta categoria molt poques 
entitats, que comentem en els apartats corresponents.

2.1.4  Elaboració dels mapes

Per a l’elaboració dels mapes del present estudi hem tingut en 
compte les dades derivades de les entitats registrades i validades 
per a aquest propòsit.

El criteri per a la seva realització ha estat, en primer lloc, mos-
trar la presència de l’educació no formal artística a Catalunya de 
dues maneres: una, d’acord amb la seva freqüència —és a dir, 
considerant el nombre d’entitats existents i establint diferents 
nivells en funció de la seva presència—, i l’altra, sobre la base 
d’una ponderació de nivells en funció de la presència d’entitats 
per comarques. És a dir, els diferents nivells de presència edu-

12 Si bé és cert que el nombre de les diverses especialitats artístiques és més elevat que el de l’art 
dramàtic, quan hem volgut destacar aquesta especialitat com la tercera més representativa, ho 
hem fet en el sentit que es tracta d’una especialització, mentre que en el grup de les APAVAUD 
(arts plàstiques, visuals i audiovisuals) s’hi engloben diverses.
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cativa no formal s’han calculat en funció de si el nombre d’enti-
tats per comarca era superior al que li pertocava d’acord amb el 
mostreig proporcional. Com ja hem comentat, el barem el situem 
en la comarca més poblada (Barcelonès). Amb aquest criteri, el 
que pretenem reflectir és que, tot i que és cert que el Barcelonès 
i altres comarques de la província de Barcelona com el Baix Llo-
bregat destaquen de forma molt evident quant al nombre d’enti-
tats —la qual cosa es percep al mapa de freqüències—, si es té 
en compte la proporcionalitat per nombre d’habitants, aleshores 
es fa palès que hi ha comarques en les quals la presència d’enti-
tats educatives no formals és molt més elevada del que es podria 
esperar —la qual cosa es fa evident als mapes de mostreig pro-
porcional. Per aconseguir aquesta dada, s’ha fet una mitjana de 
les diferents especialitats analitzades, però sobre la base dels 
seus registres totals, és a dir, les entitats existents.

Aquest resultat ha estat interpretat mitjançant una gamma de 
tonalitats que mostra la intensitat d’algunes comarques quant a 
educació no formal. En primer lloc, per freqüència, atenent només 
al nombre d’entitats, i en segon lloc, per mostreig proporcional; és 
a dir, considerant els continguts de manera idèntica, però fent vi-
sible la seva presència sobre la base de la proporció per població. 
Finalment, al tercer mapa s’ha seguit el mateix procediment, però 
posant en contrast amb color i amb una gamma de tonalitats les 
entitats d’educació no formal i les d’educació informal. És a dir, en 
aquest mapa es posa en evidència que, malgrat que una comarca 
tingui un nombre molt baix d’entitats educatives no formals, pot 
tenir-ne moltes d’educació informal; un procediment que s’ha apli-
cat en les especialitats majoritàries. 

A continuació, mostrem en una taula el contingut sintètic dels 
mapes i els seus continguts principals:
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Mapa 1a Mapa 1b Mapa 2a Mapa 2b

ENF general per fre-
qüència

ENF general per mos-
treig proporcional

ENF Música, Dansa i 
Art dramàtic per fre-
qüència

ENF Música, Dansa 
i Art dramàtic per 
mostreig proporcional

Mapa 3a Mapa 3b Mapa 4a Mapa 4b

ENF i EI

Música, Dansa i Art 
dramàtic per freqüència

ENF i EI

Música, Dansa i Art 
dramàtic per mostreig 
proporcional

ENF 

Dansa per freqüència

ENF 

Dansa per mostreig 
proporcional

Mapa 5a Mapa 5b Mapa 6a Mapa 6b

ENF i EI

Dansa per freqüència

ENF i EI

Dansa per mostreig 
proporcional

ENF 

Música per freqüència

ENF 

Música per mostreig 
proporcional

Mapa 7a Mapa 7b Mapa 8a Mapa 8b

ENF i EI

Música per freqüència

ENF i EI

Música per mostreig 
proporcional

ENF 

Art dramàtic per fre-
qüència

ENF 

Art dramàtic per 
mostreig proporcio-
nal

Mapa 9a Mapa 9b Mapa 10

ENF i EI

Art dramàtic per fre-
qüència

ENF i EI

Art dramàtic per most-
reig proporcional

ENF

APAVAUD per freqüència
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2.2.  Descripció i interpretació         
   dels resultats

2.2.1.  Resultats generals de l’estudi

L’objectiu d’aquest estudi ha estat el d’obtenir un retrat tan fidel 
com sigui possible de la realitat educativa no formal artística a 
Catalunya. Ens agradaria mostrar aquest retrat des de diferents 
perspectives i focalitzant la mirada amb més profunditat en algu-
nes de les qüestions. 

D’entrada, voldríem comentar de forma general quina és la seva 
situació atenent la presència que té a nivell comarcal i, posterior-
ment, ens centrarem a observar quines són les característiques i el 
perfil educatiu de les entitats. 

Quant al retrat sobre el territori, hi ha diverses qüestions que cal 
tenir en compte. La primera és que hem volgut mostrar la presèn-
cia de les entitats tant per raó de freqüència, com per mostreig 
proporcional. És a dir, primer considerant les dades per freqüència 
i després tenint en compte les comarques amb més població de 
Catalunya (Barcelonès), hem calculat un percentatge d’entitats per 
cadascuna de les comarques. Amb això hem obtingut la primera 
dada remarcable: hi ha hagut un percentatge elevat de comarques 
que han mantingut la proporcionalitat i d’altres que l’han superat. 
És a dir, encara que la comarca del Barcelonès destaca clarament 
en nombre en totes les entitats, també és cert que proporcio-
nalment l’oferta de les entitats a les comarques de Catalunya és 
clarament significativa. 

Cal dir que a cada apartat específic tractarem les dades per espe-
cialitat de manera més acurada i perfilarem millor alguns aspectes 
essencials, però ara és important considerar un mapa general per 
mirar de veure quina seria la presència formativa de les comarques 
per especialitats. Són molt nombroses les dades que cal conside-
rar, però perquè es comprengui l’abast de la formació artística no 
formal a Catalunya, ens ha semblat oportú considerar la presència 
més que quantiosa i extensa d’algunes entitats d’educació infor-
mal. Si només consideréssim les entitats d’educació no formal, 
ens estaríem equivocant, i molt, a l’hora de fer una radiografia real i 
fiable de l’estat formatiu de Catalunya, i això ho hem fet en les tres 
especialitats majoritàries amb presència a Catalunya: la música, la 
dansa i l’art dramàtic. 

En el cas dels mapes per freqüència hem establert nivells en 
funció del nombre d’entitats, i en els de mostreig proporcional, 
hem establert una puntuació en funció del nombre d’entitats i la 



  39  39  39

seva proporcionalitat per nombre d’habitants. El número 1 corres-
pon a aquells territoris per sota de la proporció establerta, el 2 és 
per a aquells que es troben en un nivell d’igualtat proporcional i, 
finalment, el 3 correspon als que hi estan per sobre.13

Tal com hem explicat a la metodologia, la comarca del Barcelonès 
és la que ha marcat el nivell de proporcionalitat per nombre d’habi-
tants i, per tant, lògicament consta amb el número 2. 

Cal assenyalar que hi ha algunes comarques amb un nombre 
molt petit d’habitants a les quals per mostreig proporcional no 
els pertocaria cap entitat i que, per tant, han quedat al marge 
de totes les especialitats o d’algunes. Això no obsta perquè en 
aquesta comarca hi hagi algunes agrupacions o entitats que cul-
tivin expressions artístiques que de ben segur són interessants, 
però que per la baixa freqüència i la manca de difusió no estan 
reflectides en els resultats finals. Precisament, el problema de 
tractar dades a gran escala comporta algunes pèrdues, com ara 
aquesta. El mateix passaria amb altres comarques de baixa po-
blació: quan el mostreig ha determinat que no hi ha cap entitat i 
no hi consta l’existència de cap en particular, la zona s’ha marcat 
en blanc, tot i que ens ha semblat important deixar un marge 
obert en el nivell especificat a la llegenda, situant-les per sota del 
nivell més baix.

Per realitzar els mapes que es presenten a continuació, s’han con-
siderat aquelles especialitats més majoritàries en el territori, sobre 
les quals s’ha aprofundit més en aquest estudi. És a dir, en el mapa 
apareixen aquelles especialitats que, a més d’estar registrades, 
han estat analitzades en profunditat: la música, la dansa, l’art dra-
màtic, les arts plàstiques, les arts visuals, les arts audiovisuals i el 
disseny (APAVAUD) i el circ. Com que es tracta d’un estudi genèric 
i a gran escala, ha calgut agrupar algunes de les especialitats per 
tal de poder concretar de manera més fiable el seu perfil educatiu, 
la qual cosa ha afectat especialment les APAVAUD. En el capítol 
on es tracten aquestes especialitats es detallen millor les diferèn-
cies que hi ha entre elles.

Com hem dit, a continuació podem observar els mapes generals 
del panorama de l’educació no formal tant per freqüència com per 
mostreig. Posteriorment, en mostrarem un altre que recull les tres 
especialitats majoritàries juntes (música, dansa  i art dramàtic) de 
les dues maneres i, en tercer lloc, veurem un mapa en què hem 
fusionat les tonalitats de l’educació no formal i informal per cada 
comarca per tal de comprendre l’abast de l’una i de l’altra, també 
per freqüència i per proporcionalitat.

13 En el cas de la música i la dansa, s’ha establert un nivell 4 per als mapes de mostreig proporcional, 
atès que hi ha comarques que estan molt per sobre de la proporcionalitat.
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Abans d’entrar-hi, ens agradaria aclarir una qüestió sobre els 
nivells establerts en els mapes per mostreig proporcional. La 
numeració corresponent al número 3 (per sobre de la propor-
cionalitat) conté matisos, en el sentit que hi ha comarques que 
superen amb escreix el nombre d’entitats en algunes especialitats. 
De cara a l’anàlisi general s’han mantingut els tres nivells, però a 
l’apartat de les especialitats es considera un altre nivell, el 4, per 
representar-les.
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Moianès

Noguera

Pallars

 Jussà

d’Aran

Vall

    Alta

Ribagorça

Pallars

Sobirà

Barcelonès

   Baix

Llobregat

Garraf
   Baix

Penedès

Tarragonès
 Baix

Camp

Baix

Ebre

Montsià

Terra

 Alta Ribera

d'Ebre

Segrià

    Alt

Penedès
  Alt

Camp

Conca de

 Barberà

Priorat

Garrigues

   Pla

d'Urgell
Urgell

Selva

Maresme

Solsonès

     Alt

Empordà

   Baix

Empordà

 Pla de

l'Estany

Gironès

  Alt

Urgell

Cerdanya

Ripollès

Garrotxa

Berguedà

Osona

 Vallès

Oriental

   Vallès

Occidental

BagesSegarra

Anoia

Més de 500 entitats

Entre 150 i 300 entitats

Entre 100 i 150 entitats 

Entre 30 i 100 entitats

Entre 0 i 30 entitats

Presència mitjana

Mapa 1a

EDUCACIÓ NO FORMAL ARTÍSTICA PER FREQÜÈNCIA

Nota. Mapa per freqüència: nivells en funció del nombre d’entitats.
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Mapa 1b

EDUCACIÓ NO FORMAL ARTÍSTICA PER MOSTREIG 
PROPORCIONAL

Nota 1. Mapa per mostreig proporcional:
Nivell 1: per sota de la proporcionalitat establerta.
Nivell 2: proporcional.
Nivell 3: per sobre de la proporcionalitat establerta.

Nota 2. Les xifres d’habitants per entitat han estat arrodonides a les centenes.

Moianès

Noguera
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Ribagorça
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Sobirà
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   Baix
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   Baix

Penedès

Tarragonès
 Baix

Camp

Baix

Ebre

Montsià

Terra

 Alta Ribera
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    Alt

Penedès
  Alt

Camp
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 Barberà
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Garrigues
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d'Urgell
Urgell

Selva
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     Alt

Empordà

   Baix
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Gironès

  Alt

Urgell
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Ripollès

Garrotxa

Berguedà
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Oriental

   Vallès

Occidental

BagesSegarra

Anoia

Del 2,6 al 3 Del 2,6 al 3 (2.100 habitants per entitat)

Del 2,1 al 2,5 (3.200 habitants per entitat)

De l’1,6 al 2 (3.800 habitants per entitat)

De l’1,1 a l’1,5 (6.400 habitants per entitat)

Del 0,6 a l’1 (9.100 habitants per entitat)

Per sota de 0,6 (Indeterminat)

Presència mitjana
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Tal com podem observar en el mapa de les freqüències (1a), 
l’educació no formal artística té presència pràcticament en la to-
talitat del territori, però òbviament amb diferencies notables. 

Si tenim en compte els nivells establerts, destaca clarament la 
comarca del Barcelonès, que, de fet, en termes generals, aglu-
tina entre un 25 i un 30 % de totes les especialitats. En aquesta 
comarca hi ha 900 entitats d’ENF i d’EI de totes les especialitats 
analitzades, que percentualment representen un 26 %. Específi-
cament, hi consten 660 entitats d’ENF (un 29 %) i 250 d’educació 
informal (un 20 % del total). Per tant, com es pot observar en el 
mapa per freqüències, es constata que la gamma cromàtica més 
intensa sempre recau en aquesta comarca. 

El Maresme i el Vallès Occidental són les comarques que, des-
prés del Barcelonès, concentren un major nombre d’entitats, 
i el Baix Llobregat, el Gironès, la Selva, el Tarragonès i el Vallès 
Oriental se situen en un tercer nivell, amb una freqüència d’enti-
tats que va de 100 a 150. Posteriorment, les comarques que se 
situen en un quart nivell —entre 30 i 100 entitats— són nou (l’Alt i 
el Baix Empordà, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, 
el Garraf, Osona i el Segrià) i, finalment, n’hi ha 25 en total amb 
una presència d’entre 0 i 30 entitats. En algunes d’elles, com l’Alta 
Ribagorça, la presència d’entitats ha estat difícil de determinar.

Si observem el mapa per mostreig proporcional (1b) amb aten-
ció, ens adonem que, en termes generals, la puntuació al territori 
de Catalunya se situa per sobre de la puntuació mitjana entre 1 i 
3, concretament en un 1,8. Evidentment, aquesta dada és molt 
general i parteix de la suma de moltes especialitats. És a dir, hi pot 
haver comarques que tinguin molta oferta d’activitats d’educació 
no formal en l’especialitat de dansa i molt poca en alguna altra i 
a l’inrevés. Per aquest motiu, tractem aquestes dades de manera 
més específica. No obstant, ens sembla una dada prou interes-
sant, en el sentit que l’oferta és òbvia i el nivell d’activitat en tot el 
territori s’ha fet evident en la recollida i anàlisi de dades. 

D’altra banda, hi ha algunes comarques especialment remarca-
bles per la seva activitat en totes les especialitats, les quals ob-
tenen com a mitjana una puntuació de 3 o força aproximada. En 
aquest sentit, el Gironès destaca com la comarca més activa, se-
guida del Moianès, el Baix Empordà, la Garrotxa i el Montsià. Cal 
ser cautelosos a l’hora d’interpretar les freqüències molt baixes 
de les comarques, ja que el marge d’error hi pot tenir incidència.

En qualsevol cas, el resultat general sembla indicar que hi ha 19 
comarques que obtenen una puntuació elevada (entre 2 i 3), que 
en percentatge representa el 45 %. Si sumem les comarques amb 
una puntuació mitjana i les que la superen, obtenim un total de 
32, que representen un 76 % del territori.

D’altra banda, hi ha comarques on el còmput total per especia-
litats ha estat baix —el Maresme o la Noguera, entre d’altres—, 
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però que destaquen de forma molt evident en una especialitat o 
en diverses. Per aquest motiu, convé insistir que aquesta dada 
mitjana només ha de servir per entendre que la presència d’edu-
cació no formal té intensitats diverses que poden canviar —i, de 
fet, ho fan— quan observem algunes especialitats. 

Cal subratllar una altra qüestió referent al registre de les enti-
tats. En el nostre estudi hem arribat a on ens ha estat possible 
a través dels mitjans comentats en l’apartat de la metodologia. 
Però, com és raonable pensar, la realitat segur que els supera. 
És més que probable que en comarques amb menys població 
—com és el cas de les deu restants— hi hagi moviment educatiu. 
Per tant, aquesta dada cal considerar-la de forma relativa i ente-
nent que en una puntuació baixa hi pot haver incidit, no la manca 
d’existència, però sí la manca de localització.
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Més de 400 entitats

Més de 200 entitats
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Mapa 2b

MÚSICA, DANSA I ART DRAMÀTIC I EDUCACIÓ NO FORMAL PER 
MOSTREIG PROPORCIONAL
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En el mapa per freqüències (2a) de les especialitats majoritàri-
es, observem que les comarques amb més presència d’entitats 
són el Barcelonès i, en un segon nivell amb un índex diferenciat 
de més de 200 entitats, el Baix Llobregat. Posteriorment, les 
comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental 
se situen entre les 100 i 200 entitats. A continuació, hi ha 12 co-
marques en què les freqüències es troben entre les 20 i les 100 
entitats (l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix 
Camp, el Baix Empordà, el Garraf, el Gironès, Osona, el Segrià, 
la Selva i el Tarragonès). Finalment, hi ha 25 comarques que se 
situen en un nivell de freqüència entre cap entitat i 20 entitats, 
que corresponen a les menys poblades de Catalunya.

Si s’observa el mapa per mostreig proporcional (2b), es cons-
tata que les especialitats més remarcables del territori català són 
la música, la dansa i l’art dramàtic. De fet, la mitjana en aquestes 
especialitats és de 2 sobre 3, amb la qual cosa podem concloure 
que hi ha una activitat molt significativa en aquestes especialitats 
a tot el territori. De fet, com ja hem dit, són les seccions més 
nombroses quant a entitats i sobre les quals hem hagut d’aplicar 
un mostreig proporcional donada la impossibilitat de fer-ne una 
anàlisi completa.

El mostreig proporcional ha servit precisament per extreure 
aquesta dada, que parteix de la proporció entre les entitats i els 
habitants del Barcelonès, la comarca més poblada i, com hem dit, 
on es concentra la freqüència més elevada, amb un total de 449 
entitats per a les tres especialitats en ENF i de 250 d’EI.

El mapa mostra, com dèiem, que hi ha unes comarques especi-
alment actives en aquestes tres especialitats, amb la puntuació 
màxima de 3: el Baix Llobregat, el Gironès, el Maresme i el Tar-
ragonès. De fet, hem observat en el primer mapa que aquestes 
comarques, exceptuant-ne el Gironès, no obtenen la màxima 
puntuació en computar totes les especialitats i, de fet, tant el 
Maresme com el Baix Llobregat estan una mica per sobre de la 
puntuació mitjana (1,6). Això es tradueix en el fet que, quan s’ob-
serva amb més cura la seva proporció en aquelles especialitats 
més nombroses, la puntuació és més elevada, en termes gene-
rals i en termes particulars per comarques.

D’altra banda, hi ha altres comarques molt properes a aquesta 
puntuació, com ara l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Camp, el Baix 
Empordà, el Moianès, el Pla de l’Estany i el Vallès Oriental. En 
termes generals, hi ha 26 comarques que reben una alta puntuació 
entre el 2 i el 3, la qual cosa representa el 62 % del territori. Si 
atenem a la mitjana, hi ha 34 comarques (81 %) que mostren una 
activitat superior a la mitjana esperada. 

En aquest apartat ens agradaria insistir que el registre de les dades, 
encara que exhaustiu, pot haver deixat de banda algunes entitats 
que, per manca de difusió o de reconeixement institucional a través 
del qual se’n fa difusió, no s’han tingut en compte. Cal considerar 
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que en algunes comarques de baixa població les puntuacions es-
tablertes en aquest estudi són derivades de freqüències molt peti-
tes, de manera que la pèrdua d’una o dues entitats ja pot afectar el 
resultat final. Per tant, el fet que unes comarques es trobin en una 
situació més baixa —8 en total, nombre que equival a un 12 %— 
es pot deure a una manca de coneixença a causa de poca difusió 
d’algunes entitats.
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Mapa 3b

MÚSICA, DANSA I ART DRAMÀTIC I EDUCACIÓ NO FORMAL I 
INFORMAL PER MOSTREIG PROPORCIONAL
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En el mapa per freqüències (3a) de les especialitats majoritàries, 
s’observa que les comarques que tenen els nivells més elevats pel 
que fa a entitats d’educació no formal i informal són el Barcelonès 
i, a continuació, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Cal afegir 
que, tal com s’afirma a la llegenda del mapa, hi ha una presència 
més baixa quant a les entitats d’educació informal que quant a 
les d’educació no formal. Val a dir que en el primer cas, tal com 
hem explicat anteriorment, s’han comptabilitzat el sector dels 
esbarts, les corals i les companyies de teatre amateur. Per tant, si 
tinguéssim en consideració l’amplíssim espectre que de ben segur 
representen totes les entitats d’educació informal, el nombre de 
nivells no només seria equiparable al de l’educació no formal, sinó 
que probablement seria superior, de manera que amb probabilitat 
els resultats es veurien modificats. 

Tanmateix, tenint en compte aquesta tipologia d’entitats, des-
taquem especialment que la majoria de comarques presenten 
un equilibri important entre una dada i l’altra; és a dir, que la fre-
qüència en educació no formal és equilibrada amb la informal. En 
relació amb això, hi ha alguna excepció, com ara el Berguedà, en 
què hi ha una presència important d’entitats d’educació informal 
respecte a les d’educació no formal. Ara veurem que aquestes 
dades varien de manera considerable en el mostreig proporcional. 

Si observem el mapa per mostreig proporcional (3b), en el qual 
hem combinat les tres especialitats majoritàries (música, dansa i 
art dramàtic) en la representació de les seves entitats, que oferei-
xen activitats d’educació no formal i d’educació informal, podem 
veure que la puntuació mitjana de les entitats d’educació informal 
és tan elevada com la de les d’educació no formal, i que totes 
dues arriben al 2.

Si ho relacionem amb el que hem comentat anteriorment, aquest 
mapa reflecteix, de forma molt general, una realitat força evident a 
Catalunya. Quan la gent gaudeix de la formació en alguna expres-
sió artística relacionada amb la música, la dansa o l’art dramàtic, 
empra una diversitat de camins, que poden ser entitats formatives 
en tota regla —que tenen com a objectiu fonamental formar— o 
entitats que no necessàriament són formatives de manera explí-
cita i que en aquest mapa són representades per les informals. I, 
efectivament, aquesta dada es veu confirmada. 

Com hem dit, la puntuació de les entitats d’educació informal és 
parcial. És a dir, en dansa i en música, l’espectre existent sobre 
educació informal és directament inabastable, i en el cas de l’art 
dramàtic, la varietat d’entitats no és tan gran, però segur que 
també supera al que ha estat registrat. És a dir, en dansa popu-
lar, a més dels esbarts, hi ha moltíssimes modalitats i nombrosos 
grups que s’hi dediquen, i en música la mostra també és molt 
variada, a més de les corals. En el cas del teatre, les companyies 
d’afeccionats constitueixen la tipologia  principal de totes les pos-
sibles, encara que de ben segur no totes estan registrades, ja que 
n’hi deu haver que no formen part de cap agrupació.
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Per tal d’obtenir aquesta dada que presentem en aquest punt 
de l’informe, ens hem centrat, com ja hem dit, en tres tipologi-
es d’entitats: els esbarts dansaires (i algunes agrupacions de 
danses populars), les corals i les companyies amateurs. Tanma-
teix, el nombre de tot el que existeix a nivell informal en una o 
en les altres és, de ben segur, molt superior al nombre del que 
nosaltres hem localitzat i registrat, tot i que, per al nostre propòsit 
—establir un contrast entre l’educació no formal i la informal— ha 
estat suficient.

Es pot deduir, doncs, que si s’haguessin registrat totes les enti-
tats d’educació informal, el nombre de comarques amb presèn-
cia d’educació informal seria molt més elevat, però si tenim en 
compte només les validades, el nombre de comarques és de 14 
en total (un 33,3 % del territori): l’Alt Penedès, l’Alt Urgell, l’Ano-
ia, el Bages, el Baix Ebre, el Berguedà, la Conca de Barberà, el 
Garraf, el Montsià, Osona, el Pla d’Urgell, el Segrià, l’Urgell i el 
Vallès Occidental. D’altra banda, hi ha 11 comarques on es dona 
un equilibri entre ambdues modalitats: l’Alt Camp, el Baix Llobre-
gat, el Barcelonès, les Garrigues, la Garrotxa, el Gironès, la No-
guera, la Ribera d’Ebre, la Selva, el Vallès Oriental, a més de la Vall 
d’Aran. Si se sumen aquestes comarques a les anteriors, s’obté 
un total de 25 comarques (60 %) on l’oferta d’educació no formal i 
informal en les tres especialitats preponderants és igual o superior. 
Una altra dada interessant és que hi ha dues comarques amb una 
màxima puntuació en educació no formal que mantenen aquesta 
puntuació també en educació informal: el Baix Llobregat i el Gi-
ronès. Finalment, hi ha 17 comarques on representa que l’oferta 
d’educació informal és menor a la de la no formal; però, com hem 
dit anteriorment, aquesta dada no és real, ja que només hem com-
putat una modalitat possible. Si haguéssim tingut en compte la 
totalitat —la qual cosa no era l’objectiu de l’estudi—, amb molta 
probabilitat el nombre de comarques amb una oferta d’educació 
informal igual o superior a la de l’educació no formal hauria estat 
molt més elevat. 

En aquest informe, més endavant ens centrem en les diferents 
especialitats i les seves característiques en diversos apartats, que 
presentem a continuació. Ara, però, farem una presentació general 
de les característiques d’aquelles entitats que hem analitzat 
amb més detall.

Com hem explicat a l’apartat de la metodologia, ens centrem en 
les següents especialitats, que han estat analitzades amb més 
profunditat:



  53  53  53

ESPECIALITATS ENF analitzades

Música 441 (74 %)

Dansa 717 (88 %)

Art dramàtic 289 (99 %)

APAVAUD 357 (89 %)

Producció i conservació 127 (100 %)

Centres cívics barcelona 44 (100 %)

Circ 17 (100 %)

Cal recordar que entenem per educació no formal de música, 
dansa i art dramàtic aquella impartida per entitats que es dedi-
quen a formar en alguna d’aquestes especialitats, siguin acadè-
mies, tallers o altres modalitats. En referència a la categoria APA-
VAUD, com hem comentat anteriorment, hi hem agrupat aquelles 
entitats dedicades a les arts plàstiques, les arts visuals, les arts 
audiovisuals i el disseny, així com a la conservació o restauració, 
ja que ho permetien, en primer lloc, el seu nombre i, en segon lloc, 
la seva proximitat temàtica a diferència de la resta. Finalment, 
hem considerat les entitats de producció i conservació (museus, 
fundacions d’artistes i/o col·leccionistes, centres d’art o col·lectius 
creatius) i, d’altra banda, aquelles entitats dedicades a formar en 
la modalitat de circ. 

Si tenim en compte quin és el perfil general de la tipologia de les en-
titats d’educació no formal a Catalunya, el panorama és el següent:

Tipologia entitat

Entitat formativa

Entitat cultural

Entitat producció  
i/o conservació

Equipament  
escenicomusical

Establiment 
comercial

Programa institució 
publicoprivada

2 %
2 %

2 %
9 %

16 %

%69 
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Les entitats més representatives que es dediquen a la formació 
d’educació no formal a Catalunya són les entitats formatives, ja 
que constitueixen el 69 % del total. És a dir, es tracta d’entitats 
que tenen com a objectiu principal formar, com ara escoles, aca-
dèmies, aules i centres d’estudis diversos. 

Pel que fa a l’entitat cultural (16 %), l’entitat més representativa 
és l’agrupació sociocultural especialitzada i, dintre d’aquesta, la 
més representativa és l’associació.14 En el cas de la dansa i l’art 
dramàtic, cal destacar en aquesta tipologia d’entitat cultural la 
presència de companyies professionals que, a la vegada, desen-
volupen una activitat formativa. 

Posteriorment, podem observar uns percentatges més minorita-
ris, entre els quals destaquen, en primer lloc, el de les entitats de 
producció i/o conservació (9 %), com ara museus o fundacions 
d’artistes, i que bàsicament correspon a la mateixa especialitat 
(les 127 analitzades), i en segon lloc, els de les altres (64 en total) 
que han estat presents en d’altres especialitats, com ara l’art dra-
màtic o la dansa (alguns col·lectius creatius o fàbriques de cre-
ació especialitzats en art dramàtic). Aquestes dades s’analitzen 
amb més deteniment en l’apartat corresponent.

Així mateix, cal tenir en compte que hi ha hagut percentatges més 
minoritaris, amb un 2 % sobre el total, com els corresponents a 
espais escenicomusicals, que combinen la seva oferta pel que 
fa a espectacle amb activitats formatives, juntament amb pro-
grames específics en alguna de les especialitats promoguts per 
entitats diverses, com ajuntaments o departaments d’entitats pú-
bliques, així com establiments comercials que, alhora que tenen 
productes de venda al públic, realitzen activitats formatives. Més 
endavant veurem que aquesta categoria és més habitual en l’àm-
bit de les arts plàstiques i que, per tant, la tipologia d’entitat té 
molt a veure amb l’especialitat.

En termes generals, la tipologia d’entitat que caracteritza l’edu-
cació no formal té un perfil clarament formatiu. És a dir, es 
tracta majoritàriament d’entitats que tenen com a objectiu prin-
cipal formar en alguna de les especialitats. Caldria afegir que, 
tot i que aquesta dada sembla inclinar la balança cap a la idea 
general que, en principi, totes les entitats tenen un objectiu edu-
catiu clar, això no es tradueix necessàriament que des del punt 
de vista de la pedagogia es faci de la millor manera possible. És a 
dir, l’objectiu pot ser-hi, però no és per força equivalent a un bon 
estat de salut educativa, el qual, en canvi, una altra tipologia d’en-
titat pot assolir plenament i favorablement sense que educar sigui 
d’entrada el seu únic objectiu. I això sense entrar en més detalls 
sobre quines serien les finalitats específiques educatives de ca-

14 En l’apartat de metodologia s’especifiquen quines són les diferents tipologies que englobaria la 
categoria Entitat cultural, així com Altres. 
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dascuna d’elles i a què atenen en concret, cosa que en l’àmbit de 
l’educació no formal és molt àmplia i variada (Trilla, 1996, p. 32). 

En referència a la dependència institucional, cal tenir en compte 
que es tracta d’una dada sobre la qual no és fàcil aconseguir 
informació gaire detallada, alhora que indagar-hi tampoc no era 
un objectiu prioritari de l’estudi, sinó en tot cas les característi-
ques educatives de les entitats. Així doncs, ens hem trobat amb 
casos, per exemple, d’entitats privades en què no ha estat fàcil 
determinar amb gaire exactitud si rebien suport econòmic d’una 
institució pública. De fet, es podria fer alguns matisos sobre les 
entitats compreses en la categoria de publicoprivada. Les dades 
consultades al seu moment no han permès en alguns casos tenir 
prou exhaustivitat per confirmar al 100 % les dependències ins-
titucionals, alhora que no ha estat possible aprofundir-hi perquè 
s’ha prioritzat una altra tipologia de dades de tipus educatiu. En 
qualsevol cas, hem considerat com a publicoprivades aquelles 
entitats privades que han rebut algun tipus de reconeixement per 
part d’institucions públiques malgrat que la consulta no sempre 
ens ha permès saber en quines accions concretes es tradueix 
aquest vincle. 

Per tant, fins a on ens ha estat possible arribar, i tenint en compte 
els matisos que acabem de comentar, els resultats indiquen que 
de totes les entitats analitzades on ha estat possible concretar 
aquesta dada (1.936; és a dir, un 97 %), un 77 % són privades, 
un 15 % públiques i un 8 % publicoprivades. Hi ha 12 casos en 
què no ens ha estat possible determinar aquesta categoria per 
manca de disponibilitat de dades. En conseqüència, el percen-
tatge més elevat queda representat per les entitats privades. Es 
poden donar moltes interpretacions a aquesta dada; però, sens 
dubte, tota aquella activitat que no es considera com a bàsica en 
la formació de les persones (la que correspon a l’educació formal) 
ha estat considerada clarament en certa manera com a prescindi-
ble i, fins i tot, un luxe en segons quines especialitats. I si tenim en 
compte que estem considerant les entitats especialitzades en art, 
aquesta característica encara es fa més notòria. Per dir-ho d’una 
altra manera, desconeixem les dades sobre l’esport i l’educació 
no formal, però pels resultats obtinguts durant diversos anys en 
realitzar un estudi aproximatiu en l’assignatura que impartim a la 
Universitat de Barcelona sobre educació no formal, intuïm que és 
la majoritària. És molt evident que a la nostra societat, per raons 
de salut i estètica, l’activitat esportiva ha estat clarament espero-
nada des de diversos fronts. En canvi, la formació artística no és 
considerada com a quelcom prioritari a la vida de les persones. 
Malgrat aquesta evidència, en aquest estudi es fa molt palesa la 
seva presència. A la gent li agrada formar-se en art —ja ho hem 
vist en espais més informals—, però es troba amb diverses difi-
cultats, i l’econòmica, sens dubte, n’és una.
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Cal dir que en les institucions públiques destaca de forma im-
portant l’especialitat de música, ja que hi ha una extensa xarxa 
d’escoles municipals, cosa que no és tan notòria en la resta d’es-
pecialitats. Aquesta dada es comenta de manera més específica 
en l’apartat corresponent. 

Pel que fa a l’any d’obertura, ha estat possible de conèixer-lo en 
1.351 entitats (69 %) i no ha estat possible en 598 (31 %).
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Es produeix un increment progressiu de la creació d’entitats 
d’educació no formal a partir de l’any 1991. Per tant, entenem 
que el gran creixement d’entitats d’educació no formal a Cata-
lunya es produeix a partir de la dècada dels anys noranta i que 
ha estat força constant fins avui. Hi ha diverses variables que 
incideixen en aquest resultat. Una d’elles és l’increment de la 
sensibilitat educativa de la nostra societat. Cada cop s’és més 
conscient del valor formatiu i, per tant, cada vegada hi ha més 
demanda, tal com hem expressat a l’apartat referent al marc 
conceptual amb les paraules de Delors quan afirmava que «el 
nostre entorn educatiu es diversifica, i l’educació va més enllà 
dels sistemes formals per enriquir-se amb l’aportació d’altres 
actors socials.» (Delors, 1996, p. 92).

Aquesta diversificació de l’entorn cada cop és percebuda de 
forma més general per la població, que, sense estar especialitzada 
ni formada en l’àmbit educatiu, comprèn que l’educació és impor-
tant i, d’una manera o altra, hi participa. 

Lluny queden aquells temps en què l’oferta formativa fora de 
l’escola es reduïa a l’àmbit del lleure —d’altra banda, molt impor-
tant— o a alguna oferta formativa puntual en esport o en idiomes 
(1971-1990). Si encara anem més enrere en el temps (1961-1970), 
comprovem que la seva presència és gairebé insignificant i que 
l’accés a l’educació formal tampoc no era ni de bon tros el que hi 
ha en l’actualitat. 

Pel que fa a les temàtiques tractades dins el programa d’acti-
vitats de les entitats analitzades, cal tenir en compte que s’ha 
considerat la temàtica més primordial en l’entitat i posteriorment 
se n’han considerat unes altres en l’apartat referent a les temàti-
ques de les activitats desenvolupades en el seu marc. Val a dir que 
s’ha fet una mirada general i aquí no es consideren les especiali-
tats combinades, cosa que sí que es fa més endavant. Només es 
tracta de veure quina preponderància té cadascuna de les temà-
tiques principals, que, com hem dit, en l’oferta específica de les 
activitats es pot veure ampliada en un sentit o en un altre. Vegem, 
doncs, quines serien les especialitats artístiques més presents en 
les entitats analitzades:
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Temàtica principal
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Es pot observar que l’especialitat de la dansa destaca com a temà-
tica principal (37 %), seguida de la música (23 %) i del conjunt de 
les arts plàstiques, les arts visuals, les arts audiovisuals i el disseny 
(24 %), que després es tracten amb més atenció. D’altra banda, un 
15 % correspon a l’art dramàtic i, finalment, un 1 % a l’especialitat 
de circ. Com a especialitats úniques, com hem dit, destaquen la 
dansa, la música i l’art dramàtic, que juntes representen en total 
el 75 % de l’oferta en educació no formal. No hi ha dubte que la 
seva presència obeeix a diversos factors, com ara la tradició exis-
tent en aquestes modalitats, que considerem molt important. Des 
de temps immemorials, la formació artística vinculada a la música 
ha estat una qüestió fonamental en la formació humana i ha estat 
present en un llarguíssim recorregut pedagògic de molts camins i 
projectes diferents. Des d’alguns grans mestres del moviment de 
l’escola nova, o els seus antecedents, es va insistir en el valor inne-
gable de la formació artística, en especial de la música i la dansa. 
Els exemples serien múltiples. Avui en dia això ha quedat confirmat 
per molts estudis i recerques que, des de la neurociència cognitiva, 
ens expliquen com d’important és la formació en alguna d’aques-
tes modalitats. Per exemple, en el cas de la música, pel que implica 
en l’aprenentatge (Pantev et al., 2003) o pels efectes positius de la 
dansa en l’aprenentatge escolar (Becker, 2013).

Es tracta d’especialitats molt cultivades des de fa molts anys tant 
en l’àmbit no formal com en l’informal i, en el cas de la música, 
també en el formal. Cal afegir que algunes han estat sotmeses a 
factors mediàtics i modes diverses. Per exemple, l’oferta de dansa 
i de moltes de les seves modalitats ha estat molt present i ha tingut 
força demanda. En una entrevista a Catalunya Ràdio al novembre 
del 2016, Xavi Blanco, de l’escola Dancescape de Lleida, es re-
feria a com d’evident era que la dansa està de moda, en concret 
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de la dansa urbana, arran de l’organització del The Best One, un 
certamen referent en la dansa urbana que se celebra a la ciutat de 
Lleida des de fa uns quants anys.

D’altra banda, la música ha tingut una presència molt significativa 
per tal com disciplines com ara la psicologia n’han destacat les 
virtuts en el desenvolupament cognitiu.15 Són, en qualsevol cas, 
especialitats molt presents en la nostra societat i que es podrien 
considerar com a tòtems de l’educació artística. Així mateix, l’art 
dramàtic també ha estat cabdal per la seva presència des de di-
verses tradicions, encara que menor en proporció. No hi deu haver 
cap comarca a Catalunya que no hagi practicat, d’una manera o 
una altra, aquesta especialitat; segons la nostra cerca, la majoria 
de municipis de Catalunya hi tenen una innegable tradició expres-
sada a través de la seva companyia de teatre. Per tant, és clar que 
a nivell informal està igualment present i consolidada, tot i que en 
menys proporció que les expressions musicals i dansaires.

Una altra dada en què es pot observar la potència d’aquestes es-
pecialitats és el nombre d’entitats que tenen les tres temàtiques 
combinades entre elles. Així doncs, les tres especialitats es pre-
senten com a temàtiques principals16 en 1.447 entitats de totes les 
analitzades, de la manera següent:
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15 Se’n fa un recull a l’article de Gustems, Calderon i Calderon, 2016.

16 Una altra cosa és la dada referent a les temàtiques de les activitats de les entitats. És a dir, d’aquelles 
que, encara que estiguin especialitzades en dansa, poden tenir en el seu programa alguna activitat 
relacionada amb la música o el teatre. Aquesta dada es tracta de manera específica en els capítols 
de les especialitats. Aquí es fa referència a aquelles que presenten, sobre el total de les entitats 
analitzades, les temàtiques combinades com a eix protagonista de la seva activitat formativa.
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Es pot observar que, de manera preponderant, les tres especia-
litats apareixen com a temàtica principal separadament i que la 
combinatòria més nombrosa (44) és la de la dansa amb l’art dra-
màtic, seguida de la dansa amb la música. Atenent, doncs, que 
es tracta d’una anàlisi sobre la mostra, aquesta dada vol dir que 
un 92 % d’aquestes entitats es presenten especialitzades en 
una de les tres modalitats i que, en el cas de les combinades, el 
percentatge més elevat és el de l’art dramàtic amb la dansa, que 
representa un 3 %. En els capítols específics es tracta amb més 
profunditat quina altra oferta temàtica tenen les entitats especialit-
zades en cadascuna de les modalitats preponderants.

D’altra banda, la presència del conjunt de les arts (plàstiques, 
visuals, audiovisuals i el disseny) és força important. Ens detin-
drem a analitzar-la més profundament en l’apartat corresponent. 

Cal afegir que totes aquestes temàtiques són representades en 
la nostra societat dins d’una oferta d’educació formal molt con-
solidada (CONCA, 2016 i 2018), fet que coincideix amb un interès 
evident per la formació cultural de les noves generacions i de la 
societat en general (Escur, 2018).

Quan parlem de la caracterització de l’oferta, ens referim al 
perfil de les activitats presents en les entitats d’educació no 
formal; és a dir, si les activitats que ofereixen són formatives17 
(aprendre a ballar, a cantar o a pintar) o si en tenen d’altres amb 
valors o afegits o complementaris: per exemple, si tenen una 
oferta específica per a professionals o si porten a terme casals 
vacacionals (estiu, Setmana Santa o Nadal) per a nens i nenes; 
si realitzen cicles monogràfics amb conferències, seminaris o 
similars, porten a terme colònies o estades, o ofereixen una carta 
d’activitats extraescolars als centres escolars o als instituts; si 
ofereixen activitats dirigides a professionals de l’educació per 
formar-los en la seva especialitat o assessorar-los, i si ofereixen 
activitats que es poden considerar com a complementàries del 
sistema educatiu formal, com és el cas d’un museu que ofereix 
un conjunt d’activitats adreçades a escolars de determinats ni-
vells acadèmics per tractar de reforçar o col·laborar amb alguna 
temàtica pròpia del currículum escolar. Finalment, hem conside-
rat també la visita guiada (pròpia de les entitats de producció i 
conservació) com una altra activitat formativa.

A continuació mostrem els resultats per especialitat i, posterior-
ment, en general. 

17 En el cas concret de les formatives, entenem que són aquelles que no estan supeditades a cap 
vincle o format específic (qüestions professionals o escolars) i que els usuaris empren per a la 
seva formació, donat que objectivament totes les presents a la gràfica ho són, de formatives. La 
diferència rau en la seva especificitat envers l’objectiu i el destinatari al qual s’adrecen.
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Caracterització de l’oferta

En referència a la caracterització de l’oferta, aquesta és majorità-
riament formativa (83 %)18 i professionalitzadora (32 %), mentre que 
el percentatge de les ofertes sobre altres modalitats com els casals 
vacacionals (11 %) és molt menor, tot i que tenen una presència 
força considerable, que, de ben segur, s’ha incrementat als darrers 
anys. Cal considerar també que altres modalitats com els cicles, els 
seminaris o les conferències representen un percentatge important 
(14 %), tot i que són més pròpies d’entitats de producció i/o conser-
vació (59 %), tipologia en la qual l’oferta formativa no és tan present. 

Tal com reflecteixen els resultats, l’activitat formativa és la majo-
ritària, fet que seria interessant d’indagar amb més profunditat en 
un futur, ja que dins aquest gran paraigua hi entren diverses con-
sideracions sobre el perfil dels usuaris i les seves preferències. 
Tanmateix, aquesta activitat formativa no és la majoritària en el cas 
de les entitats de producció i formació, en les quals destaquen de 
manera molt significativa les activitats formatives complementàries 
en l’educació formal, dada que cal comprendre tenint en compte la 
idiosincràsia d’aquestes entitats (museus, majoritàriament), l’ofer-
ta educativa de les quals consisteix a reforçar activitats d’entitats 
formals, com ara escoles o instituts de secundària majoritàriament, 
amb les quals col·laboren. D’altra banda, la formació i l’assessora-
ment docent com a activitat en aquesta tipologia d’entitats també 
són lleugerament més habituals que la resta, així com l’oferta 
de cicles, conferències i seminaris. Cal afegir que s’ha tingut en 
compte l’oferta de visita guiada —amb una presència d’un 69 %— 
donades les característiques de l’entitat. 

18 En el cas concret de les formatives, entenem que són aquelles que no estan supeditades a cap 
vincle o format específic (qüestions professionals o escolars) i que els usuaris empren per a la 
seva formació, donat que objectivament totes les presents a la gràfica ho són, de formatives. La 
diferència rau en la seva especificitat envers l’objectiu i el destinatari al qual s’adrecen.
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En aquest aspecte ens caldria destacar, de nou, les paraules de 
J. Delors, que ja l’any 1996 entreveia que cada cop més l’escola 
s’obria al món, i aquests perfils d’activitats complementàries en 
són una evidència. Ell s’hi referia amb el terme «creació de sinergi-
es educatives»: «[...] l’oferta d’educació, que es desenvolupa mol-
tíssim fora del sistema formal, respon a la demanda de diversitat 
que s’expressa a totes les societats i permet recorreguts educa-
tius molt variats» (Delors, 1996, p. 97). Aquestes paraules enllacen 
molt bé amb tot el que al seu dia ens va aportar Ivan Illich amb 
la seva emblemàtica obra La societat desescolaritzada (1974). És 
evident que la nostra societat no només no està desescolaritzada, 
sinó que l’educació formal ha guanyat i millorat clarament en les 
darreres dècades. Però també és ben cert que aquells vells aires 
que la qüestionaven i la posaven una miqueta contra les cordes 
han deixat la seva petjada en alguns sentits. Un d’ells és posar en 
evidència que, com deia Delors, hi ha molts camins a recórrer fora 
de l’escola, la qual ha estat capaç, cada vegada més, de ser-ne 
conscient i aprofitar-los. Cada vegada se surt més de l’escola; no 
sabem si millor, ja que a l’estudi no ho hem pogut constatar. Però 
és evident que aquest percentatge, encara escàs, d’activitats que 
busquen un vincle formatiu amb l’educació formal (si sumem amb-
dues categories, resulta un 34 %) fa uns anys no hauria estat tan 
evident i que, amb força probabilitat, cada vegada serà més gran. 

Pel que fa a l’oferta d’activitats extraescolars —les entitats que en 
realitzen s’ofereixen a centres d’educació formal per tal de desen-
volupar-les—, els percentatges no són gaire elevats. Cal tenir en 
compte que aquest tipus d’oferta sovint és liderada per empre-
ses de serveis educatius sense especialització i que els centres 
també recorren a entitats especialitzades o a professionals lliures i 
especialistes. Moltes vegades les activitats extraescolars suposen 
una manera de facilitar la conciliació laboral i familiar i, per tant, 
acostuma a passar que aquestes es realitzen en el mateix centre 
escolar, encara que hi ha altres variables que incideixen en la seva 
realització (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2008; 
Fundació Bofill, 2016). On sí que es pot observar la incidència de 
la conciliació laboral familiar és en el percentatge de la realització 
de casals vacacionals, que és d’un 15 %. El fet que el casal es 
realitzi fora del centre escolar no solament no suposa cap inconve-
nient (donat que ja no es tracta d’allargar la jornada escolar), sinó 
que a vegades és un incentiu per a les famílies que creuen que 
el canvi pot ser positiu. A més, quan aquestes entitats organitzen 
casals, es pot dir que ja tenen la clientela assegurada en gran part, 
atès que ja tenen un grup d’usuaris que habitualment assisteixen a 
l’entitat per realitzar activitats formatives. Per tant, és evident que 
una part de les activitats formatives actuen com a extraescolars 
fora del centre escolar, dada de la qual desconeixem el percentat-
ge i sobre la qual valdria la pena aprofundir en un futur.

Creiem que aquesta varietat en les activitats reflecteix molt bé el 
moment actual en l’àmbit educatiu. És a dir, certament s’espera 
que les entitats formin en les seves especialitats, però també que 
ofereixin altres possibilitats cada dia més emergents. Per exem-
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ple, com hem dit anteriorment, l’oferta dels casals vacacionals 
comença a ser un tema que, encara que apareix de manera molt 
tímida, cada cop anirà prenent més força per tal com és un reflex 
de la conciliació laboral i familiar al nostre país. S’observa que en 
percentatge supera les activitats extraescolars, fet comprensible 
si tenim en compte que, molt sovint, aquesta tipologia d’activitat 
és realitzada per empreses de serveis educatius contractades 
per les AMPA. És a dir, aquest 6 % que mostrem és exclusiva-
ment de les entitats que, sent especialitzades, ofereixen el seu 
servei per portar a terme extraescolars en els centres que en 
facin la demanda. 

En referència a les edats a les quals s’adreça la formació d’edu-
cació no formal artística, cal tenir en compte que ha estat una 
qüestió molt complicada al moment de recollir dades prou fiables. 
Moltes entitats no especifiquen clarament a qui destinen la seva 
oferta i, en molts casos, s’hi han fet consultes directament per in-
tentar obtenir més informació, iniciativa que a vegades ha assolit 
el seu objectiu i en d’altres no s’ha obtingut resposta, com és el 
cas de 421 entitats, que representen un 21 % del total. De la resta 
d’entitats —un 79 %—, un 65 % assenyalen que tenen una oferta 
específica per a un o diversos grups d’edats. En aquests casos 
hi ha una gran variabilitat; és a dir, hi ha escoles que delimiten de 
forma molt clara els grups als quals destinen la seva formació i 
altres entitats que potser especifiquen un parell de categories i 
ofereixen una formació més àmplia dirigida al concepte genèric 
Totes les edats; de fet, un 14 % de les entitats es presenta amb 
aquesta tipologia. Quan l’entitat no ho determina específicament, 
aquesta dada té la categoria Sense especificar i quan no ho es-
pecifica, però parla de diferents etapes de la vida, aleshores és 
considerada com Totes les edats.
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Si observem quines dades consten en l’apartat de les entitats que 
sí especifiquen els grups d’edat als quals es dirigeixen (1.332), els 
resultats són els següents:

Edats
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15 %
0-6 anys

6-12 anys

12-18 anys

Adults

Gent gran

Cal recordar que, tal com hem dit a l’apartat de metodologia i la 
base de dades elaborada per al propòsit de recollida de dades, 
ens interessava especialment conèixer aquelles entitats que tenen 
una oferta molt definida envers un grup d’edat determinat. Per 
exemple, resultava d’interès saber si existeix una oferta específi-
cament dirigida a la categoria Gent gran —que a vegades comen-
ça a una edat i en d’altres ocasions a una altra— en aquest sentit 
i, efectivament, l’hem trobat. Cal tenir en compte, però, que el 
percentatge específic per a aquesta etapa de la vida no ha de cor-
respondre amb exactitud al de les entitats que ofereixen de forma 
específica una formació ad hoc per a aquest grup d’edat. És a dir, 
és molt probable que aquesta oferta estigui disponible en les en-
titats que diuen que s’adrecen a totes les edats sense especificar 
—les quals, com hem dit, representen un 14 %—  o que sorgeixin 
grups de gent gran de manera espontània sense que consti en la 
presentació de l’entitat. Per tant, el fet que hi hagi un percentatge 
mitjà d’un 1 % no ha de ser un reflex fidel de la realitat.

Per contra, els grups d’edats compresos entre la primera infància, 
la infància i l’adolescència sí acostumen a estar clarament deter-
minats. Tot i que després ho comentarem amb més detall als apar-
tats de les especialitats, és interessant destacar que en termes 
generals hi ha unes edats «estrella» en la formació de l’educació 
artística, que se situarien entre els 12 i els 18 anys i que abracen 
alguna franja de joventut que hem inclòs en aquest grup, que, per 
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si sol, no era gaire significatiu. La següent categoria més nombro-
sa és la que representa l’oferta específica a la infància compresa 
entre els 6 i els 12 anys amb un 29 %, a més de l’adreçada al 
públic adult, que representa el 24 %.

Considerem que, en termes generals, l’edat és una altra dada que 
reflecteix molt bé el moment actual educatiu en diversos sentits; per 
exemple, la nostra societat cada vegada té un concepte més ampli 
de l’educació (Trilla, 1996, p. 33). Som «educables» en qualsevol 
moment de la vida i, per descomptat, també en matèria artística. 

Finalment, la darrera dada que vam voler analitzar és sobre els col-
lectius als quals s’adrecen les entitats. Cal tenir en compte que en 
el nostre estudi ens hem basat en la informació que proporcionen 
les entitats, tant a les seves pàgines web com mitjançant altres 
recursos, com ara el correu electrònic o la trucada telefònica. 

Els col·lectius als quals s’adrecen presenten algunes dades molt 
significatives; per exemple, totes les especialitats especifiquen 
que s’adrecen a un col·lectiu general de forma majoritària. Pel que 
fa a les especificitats dels col·lectius, trobem algunes qüestions 
remarcables. Així doncs, en coherència amb el que hem comentat 
sobre la caracterització de l’oferta, el col·lectiu de professionals 
és especialment notori en el cas de la música i, a continuació, en 
les arts plàstiques, les arts visuals, les arts audiovisuals i el dis-
seny, com veurem en general. D’altra banda, el col·lectiu familiar 
destaca especialment en les entitats de producció i conservació, 
així com el de l’educació formal i les necessitats educatives espe-
cials i el públic familiar. Aquesta dada és molt comprensible en el 
marc d’aquestes entitats, ja que són les que ofereixen de forma 
més evident la seva carta d’activitats a les escoles i els instituts 
de secundària, la qual cosa no acostuma a ser habitual en la resta 
d’entitats, la raó de l’existència de les quals consisteix a tenir un 
públic al marge del marc de l’educació formal. També és cert que 
el públic familiar i una oferta específica per realitzar activitats en 
família destaquen de manera notable en aquestes entitats.
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Cal afegir que no ha estat possible obtenir informació sobre 
aquesta qüestió en 38 entitats (2 %). Com dèiem abans, caldria fer 
diversos matisos en cadascuna d’aquestes categories per acon-
seguir-hi una definició més detallada.

Tot observant les dades referents al col·lectiu de manera general 
com mostra el gràfic, reiterem el fet que les entitats acostumen a 
especificar que s’adrecen a un col·lectiu general i, posteriorment, 
algunes d’elles hi assenyalen especificitats. Per exemple, el col-
lectiu de professionals hi té una presència significativa. Pel que fa 
al col·lectiu familiar (24 %), ha estat molt notori en les entitats de 
producció i conservació, així com el col·lectiu adreçat a les institu-
cions d’educació formal (23 %). 

Hi ha una sèrie de col·lectius més minoritaris en totes les entitats 
en general. Hi destaca l’oferta específica al col·lectiu de les ne-
cessitats especials en el cas de les entitats de producció i con-
servació (22,8 %), que, com ja hem dit, tenen una oferta formativa 
adreçada a l’educació formal molt considerable. Per tant, donades 
les circumstàncies, aquestes entitats acostumen a especificar que 
la seva oferta s’adapta a les necessitats especials.



  67  67  67

El col·lectiu entitats diverses inclou les de lleure o les empreses, 
així com institucions de diversa índole (ajuntaments, associacions, 
etc.), i té una presència escassa (11,8 %). Finalment, el col·lectiu de 
dones és el minoritari; de fet, no consta en les entitats de música i 
de producció i conservació, però sí en les de dansa (11 %).

En aquest cas, el reflex també és força genèric del tarannà 
educatiu. Així doncs, d’entrada, les entitats ofereixen les seves 
activitats a un gran públic, però no tenim cap dubte que cadas-
cuna d’aquestes categories s’hauria de contrastar amb el que 
en realitat s’esdevé a les entitats. Per exemple, quan parlem de 
necessitats educatives especials, a quina tipologia ens referim? 
Com es gestiona? Si una categoria no apareix, significa que no 
existeix o que simplement no consta en la seva oferta? Ofertes 
minoritàries com les dirigides a gent gran, són vertaderament un 
reflex del que passa o senzillament la frontera és inexistent sobre 
el terreny i quan parlem d’adults parlem també de gent gran? Així 
doncs, caldria aprofundir més en les activitats realitzades per les 
entitats tenint en compte molts altres matisos que requeririen un 
major aprofundiment sobre les dites activitats.

Ens agradaria destacar dues qüestions d’aquest apartat tenint en 
compte les dades vistes en la seva totalitat: l’una és que la pre-
sència de la formació artística és clarament extensa i visible en la 
gran majoria del territori, i l’altra, que els camins per arribar-hi es 
diversifiquen de múltiples i variades maneres, tant en l’àmbit no 
formal com en l’informal. L’art no és només un patrimoni exclusiu 
d’aquelles i aquells que s’hi dediquen professionalment: «[...] writ-
ing, dancing, singing, art making etc. is nevertheless important to 
people at all levels as crucial cultural democratic —i.e. inclusive 
and exploratory practice» (Rasmussen, 2017, p.13). Creiem que 
les dades generals reflecteixen una realitat on l’art es viu de múl-
tiples maneres, el qual, de ben segur, pot esdevenir una via per 
ampliar horitzons socials. 
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2.2.2. Dansa, música i art dramàtic com a 
especialitats majoritàries: concreció 
territorial i característiques educatives  
de les entitats

2.2.2.1.  Dansa 

En el present estudi la dansa destaca de manera molt notòria, no 
tant en nombre total d’entitats, ja que la música se situa lleuge-
rament per sobre,19 com quant a nombre d’entitats considerades 
com a pròpiament no formals: 815, de les quals s’han analitzat en 
profunditat 717 (el 88 %).

La seva extensa i àmplia existència esdevé una dada prou significa-
tiva que reflecteix els gustos i les preferències de la població pel que 
fa a les seves afeccions en el moment de triar una formació d’una 
activitat artística. Es pot afirmar que, quan la gent opta per practicar 
alguna modalitat artística, no hi ha dubte que la dansa és una de les 
predilectes. No en va hi ha multitud de recerques que emfatitzen la 
dansa i la seva pràctica com una de les activitats que revelen resul-
tats molt positius, no només per a el desenvolupament motriu, sinó 
també per al de diversos processos cognitius vinculats al desenvo-
lupament moral per tal com fan créixer la capacitat de comprensió 
envers als altres, com dèiem en el marc conceptual (Soares, D., i 
Vilas, S., 2013, p. 10, i Bojner et al., 2015, p. 6). 

19 De música s’han registrat un total de 1.252 entitats, i de dansa, 1.175.
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Com hem explicat a la introducció, en la nostra recerca hem de-
tectat que hi ha entitats que, de forma espontània i allunyada de 
propòsits educatius explícits, posen en pràctica les modalitats 
artístiques més presents a Catalunya, que són, a més de la dansa, 
la música i l’art dramàtic.

En el cas concret de la dansa, de cara a copsar la seva presència en 
l’àmbit informal, hem tingut en compte els esbarts dansaires com 
una expressió artística popular que gaudeix d’una indubtable tradi-
ció, a més d’alguns grups de danses populars; en total, 359 entitats. 

Segons la nostra recerca, la dansa té una alta presència, però no 
és el reflex de la totalitat de les expressions artístiques vincula-
des a aquesta modalitat artística. Els esbarts són una de tantes 
tipologies d’entitats que formen part d’un grup nombrós i extens 
en el territori que també podrien formar part d’aquest grup, fet 
que posa en evidència que la dansa és valorada i practicada per 
una gran part de la població a Catalunya de múltiples i variades 
formes. L’esbart n’és una entre moltes altres, de les quals podrí-
em destacar des de les colles sardanistes i els grups de danses 
populars representatives de diferents territoris fins a moltes altres 
modalitats dansaires que tenen orígens geogràfics diversos i que 
ja formen part del nostre territori.

Tal com s’explica a la metodologia, les entitats considerades 
d’ENF són tant aquelles que tenen objectius educatius explícits, 
com aquelles formals que ofereixen activitats d’educació no 
formal, i és precisament aquesta oferta la que ha estat analitza-
da. D’altra banda, cal dir que dins el conjunt d’entitats no formals 
també s’hi inclouen algunes entitats populars considerades com 
a informals, però que tenen una oferta educativa explícita. Les 
formals amb oferta no formal tenen molt poca representació sobre 
les entitats registrades (9) i també en referència a les analitzades 
—són 6, que representen el 0,8 % i les informals amb oferta edu-
cativa són 29 sobre les 359 analitzades (8 %).

En el nostre estudi hem recollit i analitzat en profunditat les enti-
tats que sí que han estat dissenyades per tal de formar en dansa; 
és a dir, aquelles que tenen una oferta d’educació no formal. 
Segons les nostres dades i fins a on ens ha estat possible recollir 
les evidències, són, en dades generals, 1.264 en total a Catalu-
nya. Posteriorment a aquest recull, vam procedir a considerar la 
validesa de les entitats —és a dir, si en les d’ENF es constatava 
l’existència d’activitats formatives— la vigència tant de les d’ENF 
com de les d’EI en el moment de la realització de l’estudi, així com 
també la seva concreció en l’àmbit de la dansa. En alguns casos, 
aquesta validació va fer canviar d’ubicació algunes entitats allà on, 
per exemple, altres modalitats eren més preponderants (música i 
art dramàtic), la qual cosa ha estat determinant a l’hora d’ubicar 
les entitats de cara a analitzar-les i així evitar la repetició d’entitats 
en cadascuna de les categories. És a dir, les entitats registrades, 
per exemple, en la categoria de dansa majoritàriament estan 
especialitzades en aquesta modalitat, però pot donar-se el cas 
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que, a la vegada que formen en dansa, ho facin també en altres 
temàtiques com ara la música, les arts plàstiques o l’art dramàtic. 
Aquestes estan localitzades en cada modalitat i es comenten més 
endavant. En termes generals, les dades han estat les següents:

Registrades Validades ENF21 EI ENF analitzades

1.264 1.175 815 359 717 (88 %)

ENF20

Vam procedir a la validació de totes les entitats registrades i el 
total resultant va ser de 1.175.  La dada per províncies ens indica 
que, d’aquestes, 885 es concentren a la província de Barcelona, 
128 a la de Girona, 107 a la de Tarragona i 55 a la de Lleida.

Barcelona Girona Tarragona Lleida Total

Generals 947 141 118 58 1.264

Validades 885 128 107 55 1.175

De totes les entitats validades, n’hi ha 815 que es dediquen a 
l’àmbit de l’ENF. És a dir, es tracta d’aquelles entitats que tenen 
com a objectiu principal la formació en dansa i que poden tenir 
molts formats diferents, com ara escoles, tallers, acadèmies o 
companyies i professionals que compaginen la seva creació artís-
tica amb la formació. Posteriorment ens dedicarem a analitzar més 
detalladament les tipologies de les entitats analitzades.

D’altra banda, com hem comentat, hem tingut en compte entitats 
que tenen com a activitat principal la dansa, però l’objectiu princi-
pal de les quals no és formatiu, tot i que indubtablement ofereixen 
formació. En aquest sentit, hem recollit els esbarts dansaires, que 
es dediquen principalment al manteniment d’una tradició cultural. 
Com dèiem, les trobades periòdiques que fan els esbarts certa-
ment impliquen processos formatius, però la raó principal de la 
seva existència no és tant la de formar com la de gaudir, alhora 
que mantenir una expressió popular.

20 Sempre que ens referim a entitats d’educació no formal, hi ha un petit nombre que s’especifica en 
l’anàlisi d’entitats, tant formals com informals, que tenen alguna tipologia d’oferta d’educació no 
formal i que ha estat objecte d’anàlisi.
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En el nostre estudi els esbarts es consideren una tipologia ma-
joritària d’entitats d’educació informal, tot i que en el recompte 
final també s’hi inclouen altres entitats, com ara alguns grups 
de danses populars d’altres ubicacions geogràfiques. Un 8 % 
d’aquestes tenen una oferta educativa no formal i, per tant, s’ana-
litzen en la categoria corresponent.

Barcelona Girona Tarragona Lleida Total

ENF 614 91 86 24 815

EI 272 36 21 30 359

Un cop es va fer el recompte de totes les entitats, es va procedir 
a fer un mostreig proporcional per població, com hem explicat en 
l’apartat de metodologia, per tal de procedir a una anàlisi amb 
més profunditat de les característiques pròpiament educatives de 
les entitats. Cal subratllar que aquest mostreig es va aplicar a les 
entitats pròpiament d’ENF; és a dir, a les 815 esmentades ante-
riorment, per tal de fer-ne l’anàlisi. També, però, es va considerar 
fer-ho en les d’educació informal per a l’obtenció de dades per a 
l’elaboració dels mapes.

Per copsar de manera més fidel les característiques de les enti-
tats, es va procedir per comarques: es va seleccionar el 100 % 
de les que constaven a la comarca del Barcelonès i, posterior-
ment, es van anar incloent de manera proporcional per nombre 
d’habitants de cadascuna de les comarques. A tall d’exemple, 
si del Barcelonès en vam analitzar 235 (100 %), de la comarca 
del Gironès en van resultar 20 (49 %); de la comarca de l’Anoia, 
13 (36 %), i del Tarragonès, 27 (69 %). Cal afegir que s’ha donat 
el cas que en algunes comarques no ha estat possible trobar la 
totalitat de les entitats que correspondrien per mostreig propor-
cional i que comentarem més endavant.

Com a resum, la taula de les entitats analitzades per província és 
la següent:

Barcelona Tarragona Girona Lleida Itinerants Total

ENF 547 72 74 23 1 717
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Tal com hem comentat, hi ha una sèrie d’entitats que no ofereixen 
únicament la dansa en la seva formació, sinó que la combinen 
amb altres modalitats artístiques. Així doncs, 30 entitats analitza-
des (amb la suma de les altres especialitats) combinen la formació 
en dansa i música (4 %) i 44 combinen la formació en dansa i art 
dramàtic (6 %), que és la combinació més elevada. 

D’altra banda, de les 717 entitats analitzades, n’hi ha 24 que 
tenen presència en dos indrets geogràfics diferenciats o més. 
Es pot tractar d’una subentitat o d’una entitat que paral·lelament 
exerceix les mateixes funcions, i poden ser cinc indrets de dife-
rents comarques o de dins la mateixa comarca i/o municipi.
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Mapa 4b

DANSA I EDUCACIÓ NO FORMAL PER MOSTREIG 
PROPORCIONAL

Nota. En aquest mapa i en el següent de música hi ha 4 nivells, donat que hi ha algunes 
comarques que estan molt per sobre de la proporcionalitat.
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Com hem dit a les dades generals, cal remarcar que, per freqüèn-
cia (4a), la comarca del Barcelonès és la que concentra un major 
nombre d’entitats d’ENF —235—, que sobre el total representen 
un 33 %. Seguidament, el Baix Llobregat és la comarca que 
concentra un major nombre d’entitats (entre 100 i 200). Atenent 
a la freqüència, seguirien les comarques del Vallès Occidental, el 
Vallès Oriental i el Maresme, que tenen entre 50 i 100 entitats. A 
continuació, les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Camp, el 
Gironès i el Tarragonès se situen en un nivell d’entre 20 i 50 enti-
tats. Finalment, hi ha un nombre molt elevat de comarques (33) on 
la presència d’entitats és molt baixa, entre cap entitat i 20, i que 
representen el 79 % del territori.

Si s’observen les dades en funció del mostreig proporcional (4b), 
es comprova que 11 comarques estan per sobre en oferta respec-
te al que els correspondria per població, 19 per sota i 12 es man-
tenen en el que els correspon per mostreig envers la població. De 
les 11 comarques que estan per sobre, destaquen especialment 
les de l’Alt Empordà, el Baix Llobregat, el Gironès, el Moianès, el 
Tarragonès i el Vallès Oriental, que superen en un 30 % l’oferta que 
els correspon per mostreig proporcional. 

Per tant, un 54,8 % del total de comarques mantenen un bon 
ritme d’activitat quant a aquesta modalitat de formació (estan per 
sobre del mostreig proporcional o es mantenen en la proporció) i 
un 45 % estan per sota del que correspondria per mostreig pro-
porcional de població. Cal subratllar que, d’aquestes comarques 
que estan per sobre, destaquen especialment les comarques 
de l’Alt Empordà, que se situa un 50 % per sobre del mostreig 
proporcional; seguida del Tarragonès, amb un 38 % per sobre, i 
el Baix Llobregat, amb un 33 % per sobre. En l’altre extrem, les 
comarques més deficitàries en aquest sentit són les de l’Alt Camp 
(60 % per sota), el Montsià (43 %) o el Pla d’Urgell (75 %).
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Mapa 5a

DANSA I EDUCACIÓ NO FORMAL I INFORMAL PER FREQÜÈNCIA

Moianès

Noguera

Pallars

 Jussà

d’Aran

Vall

    Alta

Ribagorça

Pallars

Sobirà

Barcelonès

   Baix

Llobregat

Garraf
   Baix

Penedès

Tarragonès
 Baix

Camp

Baix

Ebre

Montsià

Terra

 Alta Ribera

d'Ebre

Segrià

    Alt

Penedès
  Alt

Camp

Conca de

 Barberà

Priorat

Garrigues

   Pla

d'Urgell

Urgell

Selva

Maresme

Solsonès

     Alt

Empordà

   Baix

Empordà

 Pla de

l'Estany

Gironès

  Alt

Urgell

Cerdanya

Ripollès

Garrotxa

Berguedà

Osona

 Vallès

Oriental

   Vallès

Occidental

Bages

Segarra

Anoia

Més de 200 entitats

Entre 100 i 200 entitats 

Entre 50 i 100 entitats

Entre 20 i 50 entitats

Entre 0 i 20 entitats

Presència mitjana:

Educació 
no formal

Educació 
informal



  77  77  77

Presència mitjana

Educació no formal

Presència mitjana

Educació informal

3 (15.200 habitants per entitat)

2 (24.600 habitants per entitat)

1 (42.200 habitants per entitat)

4 (6.600 habitants per entitat)

3 (7.200 habitants per entitat)

2 (10.200 habitants per entitat)

1 (20.700 habitants per entitat)

Per sota d’1 (Indeterminat)

Per sota d’1 (Indeterminat)

Moianès

Noguera

Pallars

 Jussà

d’Aran

Vall

    Alta

Ribagorça

Pallars

Sobirà

Barcelonès

   Baix

Llobregat

Garraf
   Baix

Penedès

Tarragonès
 Baix

Camp

Baix

Ebre

Montsià

Terra

 Alta Ribera

d'Ebre

Segrià

    Alt

Penedès
  Alt

Camp

Conca de

 Barberà

Priorat

Garrigues

   Pla

d'Urgell

Urgell

Selva

Maresme

Solsonès

     Alt

Empordà

   Baix

Empordà

 Pla de

l'Estany

Gironès

  Alt

Urgell

Cerdanya

Ripollès

Garrotxa

Berguedà

Osona

 Vallès

Oriental

   Vallès

Occidental

Bages

Segarra

Anoia

Mapa 5b

DANSA I EDUCACIÓ NO FORMAL I INFORMAL PER MOSTREIG 
PROPORCIONAL



  78  78  78

Com hem explicat anteriorment, quant als nivells de freqüència 
(5a), per tal d’ampliar l’abast de la dada es va considerar la pre-
sència d’institucions d’educació informal relacionades amb la 
dansa. Com que l’abast era molt ampli, alhora que això no era 
l’objecte de l’estudi principal, es va delimitar la cerca majoritàri-
ament als esbarts. Aquestes dades no van ser considerades per 
a l’anàlisi en profunditat, donat que l’estudi se centrava en com 
és l’activitat formativa explícita en dansa. Però sí que ens van 
interessar per fer la comparativa pel que fa a la seva freqüència, i 
vam detectar que, tot i que hi ha entitats d’educació informal a tot 
arreu, la seva presència és molt inferior en nombre a les entitats 
d’educació no formal. És per això que els nivells presenten dife-
rències importants: per exemple, el Barcelonès és la comarca on 
es concentra una major part d’entitats, seguida de l’Alt Penedès, 
l’Anoia, el Baix Llobregat, el Bages, el Maresme, el Vallès Occi-
dental i el Vallès Oriental. 

Per mostreig proporcional, en el mapa (5b) es pot observar que 
35 comarques estan per sobre del que correspondria per mos-
treig proporcional, i 27, molt per sobre. Val a dir que la freqüència 
d’algunes d’aquestes 27 és molt baixa i, per tant, és relativament 
fàcil cometre alguna errada quant a l’existència de les entitats, 
però n’hi ha 9 on la freqüència és força elevada i en què l’educa-
ció informal té una presència molt notòria. En concret, es tracta 
de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Gironès, 
el Maresme, Osona, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Que la 
freqüència és molt superior a la que correspondria per mostreig 
vol dir que en les dites comarques aquesta pot superar el 100 % 
del que li correspondria. Per posar un exemple, a la comarca del 
Baix Llobregat per mostreig proporcional li correspondrien 17 
entitats i ens en consten 45 en total. També és cert que aquesta 
dada parteix de la base que les entitats dansaries registrades no 
han estat tan presents a la comarca del Barcelonès com en d’al-
tres comarques. L’existència de tanta oferta a tots nivells fa que, 
lògicament, l’assistència a un esbart i la preferència per anar-hi 
siguin molt més difícils de mantenir en una comarca com el Bar-
celonès com en d’altres comarques on aquestes tradicions es 
mantenen amb més força. 

A continuació comentem les dades analitzades en referència a 
les característiques de les seves entitats a partir de la informa-
ció recollida a la base de dades, que ha representat un 88 % sobre 
el total (717 entitats).
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Tipologia entitat
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En referència a la tipologia d’entitats que majoritàriament es de-
diquen a la formació de la dansa, la més representativa és l’entitat 
formativa, que constitueix un 81 % del total. L’objectiu principal 
d’aquest tipus d’entitats és formar en la modalitat de dansa (585), 
que en alguns casos comparteix protagonisme amb d’altres mo-
dalitats, com l’art dramàtic, l’art dramàtic i la música, la música o 
el circ i la diversitat artística. D’altra banda, les categories Entitat 
cultural o Entitat de producció /o conservació (entre les quals 
destaquen els col·lectius creatius) tenen una presència menor. El 
tipus d’entitat més representatiu de la categoria Entitat cultural 
(10 %) és l’agrupació sociocultural especialitzada, i dins d’aques-
ta, l’associació (55), i la resta d’entitats corresponen a esbarts que 
ofereixen la formació específica en la seva activitat.

Finalment, la categoria Altres aglutina des d’espais escenicomusi-
cals fins a programes d’institucions o algun establiment comercial.

Com hem dit anteriorment, pel que fa al nombre d’entitats que 
combinen les diferents especialitats, en consten 30 que combinen 
la formació en dansa i en música, i 44 que combinen la formació 
en dansa i en art dramàtic. Així mateix, hi ha 10 entitats que com-
binen la formació en dansa i en d’altres especialitats artístiques. 
En el registre d’entitats analitzades com a entitats de dansa, de les 
30 que combinen la dansa amb la música, se n’han analitzat 19.

Per un altre costat, cal que dir que les entitats analitzades de vega-
des tenen algun vincle amb l’educació formal en diversos sentits. 
Per exemple, n’hi ha 51 que s’ofereixen per a la preparació de 
proves al sistema formal (51) i n’hi ha 6 que, tot i ser d’educació 
formal, ofereixen alguna modalitat d’educació no formal.
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En referència a la dependència institucional, com hem dit a 
l’apartat de les dades generals, cal tenir en compte que no resulta 
fàcil conèixer les dades amb exactitud. Les dades consultades al 
seu moment no han permès en alguns casos tenir prou exhaustivi-
tat per confirmar al 100 % les dependències institucionals, alhora 
que no ha estat possible aprofundir-hi perquè s’ha prioritzat una 
altra tipologia de dades de tipus educatiu. En qualsevol cas, hem 
considerat com a publicoprivades aquelles entitats privades que 
han rebut algun tipus de reconeixement per part d’institucions pú-
bliques malgrat que la consulta no ens ha permès saber en quines 
accions concretes es tradueix aquest vincle.

Per tant, fins a on ens ha estat possible arribar i tenint en compte 
els matisos que acabem de comentar, els resultats indiquen que, 
del total de les 717 entitats, 674 són privades, 12 són públiques i 25 
són publicoprivades. No ens ha estat possible determinar aquesta 
categoria en 6 casos per manca de disponibilitat de dades. 

Dependència institucional

12 25

674

3 %2 %

95 %

Privada

Pública

Publicoprivada

Els resultats mostren que la predominança de les entitats priva-
des és molt elevada —un 95 % de la mostra. Si es té en compte 
que en el recompte general de les dades aquesta proporció era 
d’un 77 %, ens adonem que en la dansa aquesta predominança 
és superior que en la resta d’especialitats. L’escassa presència 
d’entitats públiques fa pensar que, en el cas de l’oferta d’edu-
cació no formal, es tracta d’una especialitat que no ha estat 
considerada com una prioritat a nivell formatiu per les entitats 
públiques. Així doncs, tot i que es tracta d’una de les especialitats 
majoritàries —recordem que, atenent a les temàtiques principals 
de l’educació no formal, era la categoria més elevada, amb una 
representació del 37 %— i que sembla que l’oferta i la demanda 
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de dansa és la més elevada, pertany a l’àmbit privat en la majoria 
de les entitats. 

Pel que fa a l’any d’obertura, ha estat possible de conèixer en 423 
entitats (59 %) sobre el total de les 717 analitzades.
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Es fa evident un increment progressiu en la creació d’entitats 
d’educació no formal fins a la nostra darrera dècada que és molt 
significatiu, sobretot si es té en compte que aquest notable in-
crement que es produeix a partir de l’any 2000 s’esdevé en una 
part del període (especialment des del 2008) caracteritzada per 
una gran crisi econòmica, que actualment encara és present en 
la nostra societat. En qualsevol cas, és palès que la presència de 
la dansa ha tendit a l’alça en l’àmbit de l’educació no formal, fet 
que cal vincular a diverses variables, com ara les tendències i els 
gustos de la societat actual, com comentàvem a l’apartat de les 
dades generals. Si atenem als resultats generals, l’increment de 
les entitats d’educació no formal als darrers set anys era lleugera-
ment inferior a la vintena d’anys anteriors computats. En el cas de 
la dansa, si hi sumem els dos períodes anteriors (del 1991 al 2010), 
aquesta dada s’aproxima molt als resultats generals.

Pel que fa a les temàtiques tractades dins el programa d’activi-
tats de les entitats analitzades, cal assenyalar que hi ha 660 enti-
tats que tenen com a única activitat la formació en dansa, la qual 
cosa és altament significativa pel que fa al grau d’especialització 
de les entitats, ja que representa un 92 % sobre el total. 
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En referència a les altres entitats analitzades, tenint en compte les 
que han estat registrades en altres especialitats,21 la formació en 
dansa s’ofereix juntament amb la d’altres especialitats, com ara 
art dramàtic (6 %) o música (4 %). Hi ha 38 entitats que ofereixen 
una àmplia varietat de combinacions d’activitats: arts plàstiques, 
cinema, fotografia o, fins i tot, història de l’art.
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En termes generals, és interessant observar que la majoria 
d’entitats dedicades a la música, la dansa o l’art dramàtic estan 
clarament especialitzades —un 92 %. Com hem vist a les dades 
generals, les entitats de dansa que tenen una oferta combinada 
amb art dramàtic són les més notòries de les que ofereixen for-
mació combinada. Si tenim en compte el percentatge específic 
de la dansa, aquestes representen un 6 % sobre el total.

Si s’analitzen les temàtiques tractades per entitats en el seu pro-
grama d’activitats, a banda de l’especialització majoritària, es 
comprova que s’ha produït un increment de la varietat. És a dir, 
una cosa és tenir en compte l’especialitat de l’entitat —ja hem vist 
que la dansa com a especialització única és la preponderant—, i 
una altra, analitzar en profunditat quines temàtiques tracten en el 
seu programa d’activitats. El resultat d’aquesta anàlisi el podem 
veure en el gràfic següent:

21 En aquesta dada s’han tingut en compte les entitats de les altres especialitats. En total són 1.447.
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Es pot observar que, encara que les entitats ofereixin altres temà-
tiques, la dansa com a temàtica única continua sent la preponde-
rant. Si tenim en compte el total de les entitats, aquest percen-
tatge representa un 67 % —una freqüència de 483 entitats. La 
combinació amb l’art dramàtic és la més elevada —80 entitats en 
freqüència—, seguida de la de música —47 entitats. 

Una dada que ens sembla interessant de comentar en referència 
a la categoria d’altres combinatòries és que a la carta d’activitats 
apareixen 20 entitats que ofereixen activitats de circ. Certament, 
és un percentatge petit (3 %), però ens ha semblat interessant 
recollir-lo atès que aquesta activitat va assolint una presència im-
portant en el panorama artístic.

Per resumir, les entitats de dansa que ofereixen altres temàtiques 
en els seus programes d’activitats (33 % de les entitats) presen-
ten una combinatòria amb l’especialitat d’art dramàtic lleugera-
ment superior (11 %) i altres possibilitats com la música (7 %). 
De forma majoritària, les entitats dedicades a la dansa ofereixen 
activitats exclusives d’aquesta especialitat.

Pel que fa a la caracterització de l’oferta, en 369 entitats aques-
ta oferta és exclusivament formativa, tot i que la formació es com-
plementa amb altres tipologies d’activitats en 335 entitats, cosa 
que dona un total de 704 entitats que inclouen aquesta modalitat; 
és a dir, la pràctica totalitat.

Les activitats més remarcables de les 335 entitats que combinen 
una altra tipologia d’oferta formativa són els casals vacacionals 
(10 %) i les de formació professionalitzadora (71; el 7 %). D’al-
tra banda, hi ha 34 entitats que, juntament amb la formació, 
ofereixen seminaris o cicles especialitzats i 32 que combinen 
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la formació amb les activitats professionalitzadores i els casals 
vacacionals. 

Cal destacar, però, les ofertes menys presents en la caracterit-
zació de l’oferta. Per exemple, les activitats extraescolars tenen 
presència en 19 entitats (2 %), dada que és interessant de tenir 
en compte perquè és una activitat extraescolar força habitual. 
Això ens fa pensar que en la majoria dels casos no és realitzada 
per entitats especialitzades, sinó per un altre tipus de professi-
onals (monitors de lleure o empreses de serveis educatius que 
contracten personal específic per a aquestes activitats).

Donades les característiques de la formació en dansa, l’ofer-
ta d’aquesta especialitat en colònies o estades no és tampoc 
gaire representativa, ja que l’ofereixen 28 entitats en total (3 %). 
Encara són menys les que ofereixen formació o assessorament 
docent: 7 entitats. Com vam indicar al seu moment, cal fer notar 
que les activitats de formació o assessorament docent són ac-
tivitats adreçades a professionals de l’educació en la modalitat 
específica, de manera que la baixa representació d’aquestes és 
força comprensible per tal com l’educació formal no acostuma a 
establir un lligam de reforç o col·laboració amb aquest tipus d’en-
titats i sí amb d’altres molt vinculades a requisits curriculars, com 
ara museus o biblioteques. Aquesta dada és coherent amb les 9 
entitats que inclouen en la seva oferta activitats adreçades espe-
cíficament a l’educació formal. La majoria de les activitats com-
plementàries amb el sistema formal ofertes per aquestes entitats 
van dirigides sobretot als cicles d’educació infantil i primària. 

Si s’observen les dades en funció de la carta d’activitats de les 
entitats analitzades, obtenim les dades que s’exposen en el gràfic 
següent. Cal tenir en compte que els percentatges no són sobre 
la freqüència de les entitats analitzades, sinó que estan calculats 
en funció de la tipologia d’activitat desenvolupada:
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En referència a les edats a les quals s’adreça la formació en 
dansa, cal tenir en compte que ha resultat molt complex reco-
llir dades prou fiables, tal com hem explicat a l’apartat de les 
dades generals. Moltes entitats no especifiquen clarament a 
qui destinen la seva oferta i, en molts casos, els hem consultat 
directament per intentar obtenir més informació, iniciativa que a 
vegades ha assolit el seu objectiu, mentre que d’altres vegades 
no s’ha obtingut resposta. Així doncs, en un 27 % de les entitats 
no podem determinar amb certesa quins són els grups d’edat 
als quals s’adrecen. De l’altre 73 % de les entitats, un 69 % (492) 
tenen una oferta específica per a un o diversos grups d’edats. Hi 
trobem una gran variabilitat, ja que hi ha escoles que delimiten 
de forma molt clara els grups als quals destinen la seva formació, 
mentre que altres entitats especifiquen un parell de categories i 
ofereixen una formació més àmplia dirigida a totes les edats. De 
fet, un 4 % de les entitats (31) es presenta amb aquesta tipologia 
com a genèrica. Quan l’entitat no ho determina específicament, 
aquesta dada rep la categoria Sense especificar, i quan no ho 
determina però es refereix a diferents etapes de la vida, és consi-
derada com a Totes les edats.
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Cal recordar que, com hem dit a l’apartat de metodologia i segons 
la base de dades elaborada per al propòsit de recollir dades, ens 
interessava especialment conèixer aquelles entitats que tenen una 
oferta molt definida envers un grup d’edat determinat; per exem-
ple, si hi ha una oferta específica per a la categoria Gent gran, que 
a vegades comença a una edat, i en d’altres vegades, a una altra. 

Així mateix, algunes entitats assenyalen específicament que es 
dirigeixen a un públic major d’edat, dada que hem inclòs com a 
categoria i que ens ha semblat interessant de mantenir de forma 
concreta, ja que major d’edat pot fer referència tant a un públic 
molt jove com a un públic adult.

Observem ara amb més deteniment quins són els grups d’edat als 
quals s’ofereix formació en la modalitat en dansa i que represen-
ten un 69 % sobre el total. Cal tenir en compte que per a l’anàlisi 
ens hem centrat en aquesta dada i, per tant, s’entén que algunes 
de les entitats poden formar part d’una categoria o de més. 
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Per tant, la majoria d’entitats dedicades a la dansa acostumen 
a establir grups determinats d’edat (69 %), cosa lògica tenint en 
compte que es tracta d’un tipus d’activitat on els nivells d’adquisició 
dels usuaris són molt habituals i s’empren per determinar les seves 
propostes. El gràfic mostra que la infantesa (les dues etapes) és el 
grup d’edat on més predomina l’oferta de dansa (53 %). El segueix 
l’adolescència i els joves, amb un 24 % sobre el total, percentatge 
molt similar al de la suma dels adults (23 %), que engloba la gent 
gran, categoria en què caldria aprofundir per conèixer l’abast real de 
l’oferta. En definitiva, l’oferta de dansa per edats és certament molt 
àmplia, ja que, tot i que la infància i la joventut són els grups d’edat 
que més hi destaquen (77 %), els altres també hi estan presents.22

Quant als col·lectius als quals s’adrecen les entitats, cal tenir en 
compte que en el nostre estudi ens hem basat en la informació 
que proporcionen les entitats, tant per la que mostren en les seves 
pàgines web com mitjançant altres recursos, com ara el correu 
electrònic o el contacte telefònic, de manera que, si es pogués ana-
litzar la dada en profunditat, de ben segur que hi hauria matisos a 
fer sobre els resultats que presentem a continuació. En referència 
a aquesta dada, destacaríem que una gran majoria de les entitats 
adrecen la seva oferta, en principi, a un públic general (95 %). 
Afegim aquest «en principi» perquè el fet que l’oferta es presenti 
en aquest sentit no implica que tota mena de col·lectiu hi pugui 
ser acollit. D’entrada, categories com ara Necessitats educatives 
especials tenen una presència molt minsa en 15 entitats (2 %), i pel 
que fa al 98 % restant, encara que no consta en la seva oferta, no 

22 Cal fer notar el gust per la dansa de determinats grups d’edat que podríem considerar com a 
sèniors (a partir dels 40 anys), fet que queda palès en l’oferta dirigida a aquest sector. Això ens fa 
pensar que d’aquí a uns anys molt probablement aquestes dades hauran canviat i el percentatge 
del grup d’adults haurà augmentat. 
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podem saber amb exactitud si s’han trobat amb la petició expres-
sa de formar persones d’aquest col·lectiu i com han gestionat la 
situació. Per tant, aquesta categoria general admetria, d’entrada, 
molts matisos derivats de la impossibilitat de poder-hi aprofundir 
en aquest estudi i requeriria, sens dubte, una atenció especial per 
conèixer millor les circumstàncies d’aquesta característica.

El col·lectiu de professionals, tot i que amb una presència més es-
cassa que el col·lectiu general, també resulta una dada interessant. 
Com dèiem a l’apartat de recollida d’informació a l’inici d’aquest 
projecte, caldria indagar per saber si realment l’oferta és més gran.
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Cal afegir que no ha estat possible obtenir informació de 21 entitats 
(3 %). I, com dèiem abans, caldria considerar diversos matisos de 
cadascuna d’aquestes a fi de definir-les amb més concreció.

Ens sembla interessant el fet que, després del col·lectiu de profes-
sionals, el col·lectiu de dones és remarcable. Cal tenir en compte 
que sovint ens hem trobat aquesta categoria associada a una tipo-
logia de ball en concret. Així doncs, tot i que no és una dada sobre 
la qual disposem d’informació fiable (donada l’amplitud de l’es-
tudi), sí que és cert que hem detectat vinculats a aquest col·lectiu 
els balls orientals i/o altres modalitats de ball relacionats amb la 
cura durant l’embaràs; de fet, és l’única especialitat en què té una 
presència significativa.

Per tant, es pot afirmar que les entitats que es dediquen a la dansa 
tenen una oferta, en principi, adreçada al públic en general (66 %) 
amb algunes subtils demarcacions en alguns casos; per exemple, 
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el col·lectiu de professionals (15 %) i el de les dones, una categoria 
clarament vinculada a algunes modalitats de dansa (8 %). 

En general, la dansa és una de les modalitats predilectes de la 
població. A la gent li agrada practicar-la i formar-s’hi. Com hem 
dit anteriorment, les recerques sobre els seus beneficis educatius 
són múltiples, però també n’hi ha que estableixen altres efectes 
positius en el dia a dia de les persones, com ara per al decreixe-
ment de l’ansietat i l’augment de l’autoestima i del benestar per-
sonal (Maraz et al., 2015, p.9). Es pot suposar, doncs, que encara 
que els seus usuaris no tinguin la certesa absoluta de l’existència 
d’aquests resultats, sí que probablement en tenen l’experiència.

2.2.2.2.  Música 

En aquest estudi la música destaca de manera molt notòria quant 
al nombre d’entitats registrades, juntament amb la dansa i l’art dra-
màtic. En la nostra recerca, com hem explicat a la introducció, hem 
detectat la presència d’entitats que, de forma espontània i allunyada 
de propòsits educatius explícits, posen en pràctica les modalitats 
artístiques més presents a Catalunya, que són, a més de la dansa, la 
música i l’art dramàtic.

En el cas concret de la música, hem recollit la presència de les 
corals com una expressió artística popular que gaudeix d’una in-
dubtable tradició que prové d’arrels culturals molt profundes (Mun-
tané, 2016). Hem detectat que aquesta presència és més notable, 
i certament cal afegir que no és el reflex de la totalitat d’aquestes 
expressions artístiques vinculades a la música. Així doncs, es pot 
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deduir que la pràctica musical transcendeix força la mera preferèn-
cia per formar-se i que forma part de la vida de les persones com 
un plaer propi, intrínsec, i que de ben segur està vinculat a una ex-
periència social, tal com es recalca en algunes recerques que s’hi 
ha fet actualment: «Music promotes a sense of oneness, a feeling 
that drives social bonding.» (Pashman, 2014, p. 23).

En el nostre estudi, com a registre principal, també hem recollit 
i analitzat en profunditat les entitats que sí que han estat disse-
nyades per formar en música, sigui en llenguatge musical, en 
instrument o en veu; per tant, aquelles que són configurades com 
a educació no formal. Segons les nostres dades i fins a on ens ha 
estat possible recollir les evidències, són en total 1.330 a Cata-
lunya. Posteriorment a aquest recull vam procedir a considerar 
la validesa de les entitats. És a dir, si a les d’ENF es constatava 
l’existència d’activitats formatives i, tant en el cas de les d’ENF 
com les d’EI, la seva vigència en el moment de la realització de 
l’estudi, així com la seva concreció en l’àmbit de l’especialitat de 
la música. 

En alguns casos, aquesta validació va fer canviar algunes en-
titats d’ubicació (on, per  exemple, altres modalitats eren més 
preponderants com la dansa o l’art dramàtic), fet que ha estat 
determinant per ubicar les entitats amb vista a analitzar-les i així 
evitar la repetició d’entitats en cadascuna de les categories. És a 
dir, les entitats registrades, per exemple, a la categoria de música 
són majoritàriament especialistes en aquesta modalitat. Però pot 
donar-se el cas que, a més de formar en música, també ho facin 
en altres temàtiques, com ara la dansa o d’altres com les arts plàs-
tiques o l’art dramàtic. Aquestes estan localitzades a cada mo-
dalitat i es comenten posteriorment. Vam procedir a validar totes 
les entitats registrades i el total resultant va ser de 1.252. La dada 
per províncies ens indica que, d’aquestes, 901 es concentren a la 
província de Barcelona, 139 a la de Tarragona, 113 a la de Girona i 
99 a la de Lleida.

Barcelona Tarragona Girona Lleida Total

Generals 969 144 114 103 1330

Validades 901 139 113 99 1252

De totes les entitats validades —les 1.252—, n’hi ha 598 que 
es dediquen exclusivament a l’àmbit de l’ENF. És a dir, es tracta 
d’aquelles entitats que tenen com a objectiu principal la formació 
en música i que poden tenir molts formats diferents, com ara es-
coles, tallers, acadèmies o companyies i professionals que com-
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paginen la seva creació artística amb la formació. Posteriorment 
ens dedicarem a l’anàlisi més detallada de les tipologies de les 
entitats analitzades. 

Registrades Validades ENF EI ENF analitzades

1330 1252 598 654 441 (74 %)

Com hem comentat, hem recollit entitats que tenen com a activitat 
principal la música, però la dedicació principal de les quals no és 
formativa, tot i que indubtablement fan una tasca formativa. Així 
doncs, les corals realitzen les trobades periòdiques que impliquen 
processos formatius. Tanmateix, la raó principal de la seva existèn-
cia no és tant formar com gaudir, alhora que mantenir una expressió 
artística amb repertoris diferenciats i hereus d’un llegat cultural.

Barcelona Girona Tarragona Lleida Total

ENF 429 69 63 37 598

EI 472 44 76 62 654

Cal afegir que en formació musical hi ha una important xarxa d’es-
coles municipals especialitzades majoritàriament en música i, en 
menor nombre, en dansa. Val a dir que han estat comptabilitzades 
les escoles municipals de música, ja que, encara que es conside-
ren com a educació formal, sovint inclouen formació d’educació 
no formal. Són en total 193 (32 %) a tot Catalunya. Posteriorment, 
només s’han tingut en compte quan el còmput total ha requerit 
ampliar l’anàlisi a aquesta tipologia d’entitat, atès que s’ha priorit-
zat l’anàlisi d’entitats pròpiament no formals. Així mateix, quan per 
mostreig ha estat necessari l’anàlisi de les d’educació formal, s’ha 
analitzat la seva oferta no formal. 

Com hem comentat, hi ha una sèrie d’entitats que no tenen única-
ment la música en la seva formació, sinó que la combinen amb altres 
modalitats artístiques. En el cas de les entitats analitzades, consten 
30 entitats que combinen la formació en dansa i música (4 %). 

Un cop es va fer el recompte de totes les entitats, es va procedir 
a fer un mostreig proporcional per població, com hem explicat en 
l’apartat de metodologia, per tal de procedir a una anàlisi amb més 
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profunditat de les característiques pròpiament educatives de les 
entitats. Ens agradaria recalcar que aquest mostreig es va aplicar 
a les entitats d’ENF; és a dir, a les 598 esmentades anteriorment. 
El registre de les informals (corals) s’ha tingut en compte per a 
l’elaboració dels mapes.

Per copsar de manera més fidel les característiques de les enti-
tats, es va fer una anàlisi per comarques, per a la  qual cosa es va 
seleccionar el 100 % de les que constaven a la comarca del Bar-
celonès (un total de 122) i, posteriorment, es van anar incloent de 
manera proporcional pel nombre d’habitants de cadascuna de les 
comarques. Cal afegir que, a diferència de la dansa, en el mostreig 
proporcional ha estat possible analitzar la totalitat de les entitats 
necessàries, fins i tot en algun cas amb algun nombre lleugera-
ment superior, que no ha alterat els resultats finals.

La taula de les entitats analitzades per província és la següent:

Barcelona Tarragona Girona Lleida Total

ENF 322 47 47 25 441

S’han localitzat 193 escoles de música municipals, que només 
han estat analitzades quan el nombre d’entitats per comarques 
era insuficient i sempre amb el benentès que tenien oferta d’edu-
cació no formal, que ha estat l’analitzada. D’aquest 43 %, en la 
nostra anàlisi se n’han seleccionat 95, que representen un 22 % 
sobre el total.
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Mapa 6b 

MÚSICA I EDUCACIÓ NO FORMAL PER MOSTREIG 
PROPORCIONAL
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Com en el cas de la dansa, en el mapa per freqüències (6a) s’ob-
serva que la comarca del Barcelonès té la freqüència més elevada, 
amb 122 entitats d’ENF, que en percentatge representen un 28 % 
sobre el total. En un segon nivell, les comarques del Baix Llobregat 
i el Vallès Occidental són les que tenen les freqüències més altes. 
Posteriorment, les comarques més destacades per nombre d’enti-
tats són l’Alt Penedès, el Bages, el Gironès, el Maresme, el Segrià, 
el Tarragonès i el Vallès Oriental.

En el mapa per mostreig proporcional (6b) trobem una primera 
dada molt interessant i totes les altres s’hi situen en un nivell de 
proporcionalitat o el superen, a excepció de dues comarques en 
les quals no hem localitzat entitats. Hi ha 28 comarques que es 
troben per sobre en oferta respecte al que els correspondria per 
població i 12 que es mantenen en l’esperat per mostreig envers 
la població.

De les comarques que hi estan per sobre, destaquen especial-
ment l’Alt Penedès, el Bages i el Gironès, que dupliquen o tripli-
quen —en el cas de l’Alt Penedès— l’oferta que els correspondria 
per mostreig. La resta de comarques que estan puntuades amb 4 
també superen el que els correspon per mostreig proporcional —
el Baix Llobregat, el Maresme, Osona, el Segrià, el Tarragonès i el 
Vallès Oriental—, amb unes freqüències elevades d’entitats i en un 
percentatge que oscil·la entre el 30 i el 80 %. Tot i que l’oferta del 
Garraf, el Moianès, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Segarra des-
taca de manera molt preponderant, en aquestes comarques les 
freqüències són més reduïdes i, per tant, la variabilitat en podria 
afectar la ubicació. 

Pel que fa a les dues comarques que se situen per sota (l’Alta 
Ribagorça i el Pallars Jussà), com hem dit en altres moments de 
l’informe, cal tenir en compte que la baixa població i la dificultat de 
conèixer algunes de les seves entitats de ben segur poden afectar 
el recompte. No obstant, l’oferta musical d’educació informal del 
Pallars Jussà se situa molt per sobre del mostreig proporcional, 
encara que aquestes dades s’han de prendre amb certa cautela 
per la baixa freqüència. 

Per tant, del total de comarques, un 95 % (les que estan per sobre 
i les que es mantenen en la proporció) mantenen un ritme d’ac-
tivitat òptim quant a aquesta modalitat de formació, cosa que 
contrasta de manera molt evident amb l’oferta de la dansa, que 
superava lleugerament un 50 % en el territori. 
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Mapa 7a

MÚSICA I EDUCACIÓ NO FORMAL I INFORMAL PER FREQÜÈNCIA
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Si s’observen amb deteniment les entitats d’educació informal, 
específicament les de la música, es comprova que n’hi ha una 
àmplia representació a través de les corals. Si es tenen en compte 
les freqüències (7a) d’entitats d’educació informal, que en aquest 
cas concret són les corals, es veu que n’hi ha una presència molt 
important en tot el territori. En termes generals, la presència entre 
unes i altres és molt equilibrada; és a dir, quan hi ha una presència 
determinada d’entitats d’educació no formal també acostuma a 
haver-hi una presència de les informals en nivell molt similar. 

En referència al mostreig proporcional (7b), hi ha 24 comarques 
que estan per sobre del que els correspondria, una dada molt simi-
lar a la detectada en el cas de la música. Destaquen especialment 
les comarques de l’Alt Penedès, que té una presència de cant coral 
molt per sobre del que es podria esperar en funció del mostreig 
proporcional i que pràcticament quadruplica el que li correspon per 
mostreig proporcional, i de l’Anoia i el Bages, que també desta-
quen molt per sobre, ja que dupliquen el que els correspondria. 

D’altra banda, el Baix Llobregat, Osona i el Segrià, amb percentat-
ges entre el 20 i el 44 %, també hi estan per sobre, i les segueixen 
comarques amb freqüències baixes —el Baix Ebre, el Berguedà, 
les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d’Ur-
gell, la Segarra i l’Urgell—, però que també presenten una oferta 
musical informal molt significativa especificada com a cant coral.

A l’altre extrem, les comarques on sembla que hi ha més dèficit 
de presència de cant coral són l’Alt Empordà, el Garraf i la Selva. 
Ja hem insistit en el fet que, amb molta probabilitat, aquestes 
dades són molt relatives, ja que hi ha comarques que potser no 
destaquen en cant coral, però sí en d’altres expressions populars 
musicals que nosaltres no hem considerat. En qualsevol cas, és 
una dada que cal tenir en compte a les comarques que hi estan 
per sobre, perquè és una demostració que les persones cerquen i 
desenvolupen les seves habilitats musicals no només en l’educa-
ció no formal, sinó també en la informal.

Pel que fa a la freqüència de corals registrades, a la comarca del 
Barcelonès se n’han localitzat 170, que representen un 26 % 
sobre el total d’EI de l’especialitat de música. Per raó de propor-
cionalitat, ja hem vist que una part important de comarques s’hi 
situa per sobre. 

Hi ha una altra qüestió que cal remarcar sobre aquestes dades 
en l’àmbit educatiu, que és la presència de la formació musical a 
través d’un canal força invisible i poc regulat, però molt habitual: 
les classes particulars. S’ha de tenir en compte que la presència 
de formació musical d’educació no formal ha sortit molt elevada; 
però, per obtenir dades absolutament reals de la formació musi-
cal, caldria tenir en consideració que als percentatges presentats 
s’hi han de sumar les classes particulars, la qual cosa no afecta 
de la mateixa manera altres modalitats artístiques, com ara la 
dansa o les arts plàstiques. És a dir, si hi afegíssim les classes 
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particulars de música que es fan realment a Catalunya, les pro-
porcions encara serien més grans del que són. 

A continuació comentem les dades analitzades a partir de la in-
formació recollida a la base de dades elaborada amb el programa 
Access per tal d’extreure un perfil educatiu de les entitats ana-
litzades, que, com hem dit, són 441, la qual cosa significa que 
n’hem analitzat en profunditat un 74 %.

Tipologia entitat

1 %1 %

8 %

1 %

89 %

33

391

5

6

6

Entitat formativa

Establiment cultural

Establiment 
comercial

Companyia i/o 
comercial

Equipament 
escenicomusical

En referència a la tipologia d’entitats que majoritàriament es 
dediquen a la formació de la música, la més representativa és 
l’entitat formativa, la qual constitueix un 89 % del total. És a dir, 
es tracta d’entitats que tenen com a objectiu principal formar en 
la modalitat de música, que en alguns casos pot compartir pro-
tagonisme amb d’altres modalitats. Ens consten 30 entitats que 
combinen la formació en dansa amb la de música i 44 que com-
binen la formació en dansa amb la d’art dramàtic. D’altra banda, 
n’hi ha 10 que combinen la formació en dansa amb la d’altres 
especialitats artístiques. En el registre d’entitats analitzades com 
de música, n’hem analitzat 11 que la combinen amb la dansa i 4 
que la combinen amb altres especialitats. 

D’altra banda, hi ha 10 entitats que tenen presència en dos o 
més indrets geogràfics diferents, les quals poden tractar-se 
d’una subentitat o d’una entitat que paral·lelament exerceix les 
mateixes funcions.
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Algunes de les entitats analitzades presenten algun vincle amb 
l’educació formal en diversos sentits; per exemple, per oferir-se 
en la preparació de proves al sistema formal (120, que representen 
un 27 %). Així mateix, les escoles municipals representen un 22 %. 

Pel que fa a les entitats culturals (8 %), la categoria més re-
presentativa és l’Agrupació sociocultural especialitzada, i dins 
d’aquesta l’associació és la més representativa (26 sobre 33). Les 
companyies professionals de música analitzades que tenen una 
oferta educativa explícita són cinc. 

En resum, la tipologia d’entitat més freqüent, igual que en el cas 
de la dansa, és l’entitat explícitament formativa, que representa 
un 89 % sobre el total.

En referència a la dependència institucional, cal tenir en 
compte, com hem dit anteriorment, que es tracta d’una dada 
sobre la qual no és fàcil aconseguir informació gaire detallada, 
alhora que indagar-hi tampoc no era un objectiu prioritari de 
l’estudi, sinó en tot cas les característiques educatives de les en-
titats. Així doncs, ens hem trobat amb casos d’entitats privades 
en què no ha estat fàcil determinar amb gaire exactitud si rebien 
suport econòmic d’una institució pública. Les dades consultades 
al seu moment no són prou exhaustives per confirmar al 100 % 
les dependències institucionals i, a més, no ha estat possible 
aprofundir-hi perquè s’ha prioritzat una altra tipologia de dades 
de caire educatiu. En qualsevol cas, hem considerat com a pu-
blicoprivades aquelles entitats privades que reben algun tipus 
de reconeixement per part d’institucions públiques, tot i que la 
consulta no ens ha permès saber de quina manera es produeix 
aquest vincle. Per tant, fins a on ens ha estat possible arribar i 
tenint en compte els matisos que acabem de comentar, els resul-
tats indiquen que, del total de 441 entitats, 282 són privades, 138 
són públiques i 18 són publicoprivades. Hi ha 3 casos en què no 
ens ha estat possible determinar aquesta categoria per manca de 
disponibilitat de dades. 

De totes les modalitats artístiques, en el cas de la música la titu-
laritat pública és més elevada, atès el nombre d’escoles munici-
pals existents. 
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En els resultats s’observa que la predominança de les entitats 
privades és elevada, ja que arriba a un 64 % de la mostra, però 
no tant com passava amb la dansa. Si tenim en compte que es 
tracta d’una de les especialitats majoritàries —recordem que 
atenent les temàtiques principals de l’educació no formal repre-
sentava un 23 %—, es comprova que l’oferta privada duplica la 
pública i que la presència de les escoles municipals de música, 
que en l’anàlisi han representat un 22 %, hi ha incidit.

Pel que fa a l’any d’obertura, ha estat possible de conèixer en 
335 entitats; per tant, en un 76 %.
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S’ha produït un increment progressiu de la creació d’entitats 
d’educació no formal fins a la nostra darrera dècada. Cal tenir en 
compte que la formació musical i la seva oferta i demanda han 
estat un tema present a la premsa, tant els seus moments més crí-
tics i el seu difícil accés econòmic (La Torre, 2014; Público, 2013; 
El Diario, 2015; Larraz, 2013), com els seus beneficis (Umbert, 
2018; El Punt, 2019), de manera que és fàcil intuir que es tracta 
d’un tipus de formació artística que té una gran difusió i que gau-
deix d’un cert estat de sensibilitat educativa en termes generals. 
És a dir, si preguntéssim a una bona mostra de persones adultes 
amb fills què en pensen, amb molta probabilitat un percentatge 
elevat dirien que consideren la formació musical (entesa com a 
quelcom extra a la curricular) com un factor positiu de formació. 
Segurament aquesta és una de les variables que incideixen en la 
seva presència, juntament amb d’altres, com ara la tradició molt 
arrelada de la música a la nostra cultura. 
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12 %

5 % 79 %
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Dansa, música 
i art dramàtic

Música, art 
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Pel que fa a les temàtiques tractades dins el programa d’activi-
tats de les entitats analitzades, n’hi ha 348 (79 %) que tenen com 
a única activitat la formació en música, la qual cosa és altament 
significativa del grau d’especialització de les entitats.

D’altra banda, pel que fa a les entitats analitzades que han estat 
registrades en d’altres especialitats,23 la música s’hi ofereix junta-
ment amb d’altres temàtiques en formació, com ara la dansa (30) 
o l’art dramàtic (11). Hi segueixen 38 entitats que presenten una 
àmplia varietat de combinacions amb altres expressions artísti-
ques en les activitats que ofereixen. 

23 En aquesta dada s’han tingut en compte les entitats de les altres especialitats, que sumen 1.447 
en total.
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Cal tenir en compte que els resultats presents en aquesta gràfica 
deriven de l’anàlisi particular de cada especialitat i, per tant, s’hi 
han sumat les combinacions de modalitats. Quan analitzem amb 
més detall cada apartat de les especialitats, podrem considerar 
amb més detall les dades de les diferents combinacions. Però, en 
termes generals, la majoria de les entitats dedicades a la música, a 
la dansa o a l’art dramàtic estan clarament especialitzades. 

A banda de l’especialització majoritària, si s’analitzen les temàti-
ques tractades per entitats en el programa d’activitats, es com-
prova que hi ha un increment de la varietat. És a dir, una cosa 
és tenir en compte l’especialitat de l’entitat —ja hem vist que la 
dansa com a especialització única és la preponderant— i una 
altra analitzar en profunditat quines temàtiques tracten les enti-
tats en el programa d’activitats. 

Pel que fa a la caracterització de l’oferta, 47 entitats tenen una 
oferta exclusivament formativa. De les 394 entitats que combinen 
una altra tipologia d’oferta formativa, 46 (el 5 %) ofereixen casals 
vacacionals entre les seves activitats i un nombre molt important 
(356, que representen un 38 %) ofereixen formació professiona-
litzadora. Sense cap mena de dubte, aquest resultat s’hauria de 
revisar, ja que és un percentatge molt elevat; confirmar-lo és, sens 
dubte, un nou repte. D’altra banda, cal destacar que hi ha 63 enti-
tats que, juntament amb la formació, ofereixen seminaris o cicles 
especialitzats en la seva oferta (6 %).

Les activitats extraescolars tenen presència en 40 entitats (4 %), 
dada que és interessant de tenir en compte, per tal com la música 
en les activitats extraescolars és molt més habitual, i això ens fa 
pensar que la majoria de les vegades no és realitzada per entitats 
especialitzades, sinó per un altre tipus de professionals (monitors 

Altres 
combinatòries



  104  104  104

de lleure o empreses de serveis educatius que contracten personal 
específic per a aquestes activitats), tal com passava amb la dansa. 

Donades les característiques de la formació en música, l’oferta de co-
lònies o estades no és tampoc gaire representativa, ja que només la 
inclouen 20 entitats en total (2 %), i encara ho és menys la de forma-
ció o assessorament docent, present en 9 entitats. Com vam indicar 
al seu moment, cal fer notar que les activitats de formació o assesso-
rament docent són aquelles adreçades a professionals de l’educació 
en la modalitat específica, la qual cosa és força comprensible per tal 
com l’educació formal no acostuma a establir un lligam de reforç o 
col·laboració amb aquest tipus d’entitats i sí amb d’altres molt vincu-
lades a requisits curriculars, com ara museus o biblioteques. Aquesta 
dada és coherent amb les 17 entitats que inclouen en la seva oferta 
activitats adreçades específicament a l’educació formal. La majoria 
de les activitats complementàries amb el sistema formal ofertes per 
aquestes entitats van dirigides sobretot als cicles d’educació infantil i 
primària, però també la secundària. 

El gràfic següent ens mostra les dades en funció de la carta d’acti-
vitats que ofereixen les entitats analitzades:

Caracterització de l’oferta
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Per tant, en vista dels resultats, les activitats formatives, juntament 
amb les professionalitzadores, tenen una presència molt signifi-
cativa (80 %), i de la resta d’activitats, els cicles, conferències i 
seminaris constitueixen la categoria més elevada, encara que molt 
llunyana. No obstant, valdria la pena aprofundir en el resultat de 
les activitats professionalitzadores, ja que tenen una presència 
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molt significativa. Com hem comentat al capítol de la dansa, els 
casals vacacionals, tot i que tenen una presència escassa, co-
mencen a fer un paper en les entitats formatives. Com hem dit a 
la introducció d’aquest apartat, val a dir que, si es pogués tenir en 
compte la freqüència de classes particulars de música, la dada de 
l’activitat formativa seria, de ben segur, més elevada.

En referència a les edats a les quals s’adreça la formació en 
música, cal tenir en compte que ha estat una qüestió molt com-
plicada en el moment de recollir dades prou fiables. Moltes en-
titats no especifiquen clarament a qui destinen la seva oferta i, 
en molts casos, s’hi han fet consultes directament per intentar 
obtenir més informació, iniciativa que a vegades ha assolit el seu 
objectiu i en d’altres no s’ha obtingut resposta, com és el cas del 
12 % del total. Així mateix, el 13 % de les entitats no determinen 
l’edat i opten per la categoria genèrica Totes les edats. 

Un 75 % de les entitats (330) assenyalen que tenen una oferta 
específica per a un o diversos grups d’edats. En aquests casos 
es dona una gran variabilitat; és a dir, escoles que delimiten de 
forma molt clara els grups als quals destinen la seva formació 
i altres entitats que potser especifiquen un parell de categories 
i ofereixen una formació més àmplia dirigida al concepte ampli 
Totes les edats. Quan l’entitat no ho determina específicament, 
aquesta dada té la categoria Sense especificar, i quan no ho es-
pecifica, però parla de diferents etapes de la vida, aleshores és 
considerada com a Totes les edats.

Entitats i edats

55

330

56 13 %

12 %

Grups específics 
per edats 

Sense especificar

Totes les edats 
sense concreció

75 %

Cal recordar que, tal com hem dit a l’apartat de metodologia i la 
base de dades elaborada per al propòsit de recollir dades, ens 
interessava especialment conèixer aquelles entitats que tenen una 
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oferta molt definida per a un grup d’edat determinat. Per exem-
ple, volíem saber si existeix una oferta específicament dirigida a 
la categoria Gent gran —que a vegades comença a una edat i en 
d’altres ocasions a una altra— en aquest sentit i hem trobat que 
només dues entitats en tenen.

Analitzem amb més deteniment quins són els grups d’edat als quals 
s’ofereix formació en la modalitat de música. Cal tenir en compte que 
per fer l’anàlisi ens hem centrat en aquesta dada i, per tant, s’entén 
que algunes de les entitats poden formar part d’una categoria o més. 

Oferta específica

9 % 0 %

29 %

31 %

31 %

0-6 anys

6-12 anys

12-18 anys 
i joventut

Adults

Gent gran

S’observa que, tal com passava amb la dansa, els grups dels més 
joves (dels 0 als 18 anys) són els majoritaris (71 %), però aquí les 
categories dels 6 als 12 anys i dels 12 als 18 estan igualades, i la 
dels més petits, de 0 a 6 anys, és la minoritària, tot i que la recerca 
ha demostrat els beneficis de la formació musical en aquesta etapa 
de la vida (Barry i Durham, 2017), en consonància amb el que ha 
estat clarament promogut pel pensament pedagògic des de fa molt 
de temps. És lògic, però, que a les dades el percentatge sigui baix, 
ja que està en consonància amb la realitat de la demanda de l’edu-
cació no formal, que és més pròpia d’etapes superiors en edat. 

El grup d’adults constitueix un percentatge important (29 %) i 
insistim en la idea que la dada sobre el grup de la gent gran hi 
pot estar molt fàcilment aombrada, ja que no consta com a espe-
cífica en les entitats, però amb probabilitat pot estar-hi present. 
A més, aquesta dada té correlació amb la modalitat Activitats 
professionalitzadores.

Finalment, la darrera dada que vam voler analitzar és sobre els col-
lectius als quals s’adrecen les entitats. Cal tenir en compte que en 



  107  107  107

el nostre estudi ens hem basat en la informació que proporcionen 
les entitats, tant per la que mostren a les seves pàgines web com 
mitjançant altres recursos, com ara el correu electrònic o el con-
tacte per telèfon. 

Així doncs, una gran majoria de les entitats (427) adrecen la seva 
oferta, en principi, a un públic general (97 %). Afegim «en principi» 
perquè el fet que l’oferta es presenti en aquest sentit no implica que 
tota mena de col·lectius hi puguin ser acollits. D’entrada, categories 
com ara Necessitats educatives especials tenen una presència molt 
minsa en 3 entitats, i pel que fa a les 438 restants, encara que no 
consta en la seva oferta, no podem saber amb exactitud si s’han 
trobat amb la petició expressa de formar persones amb aquestes 
necessitats i quines han estat les línies educatives empreses. Per 
tant, aquesta categoria general admetria, d’entrada, molts matisos 
derivats de la impossibilitat de poder-hi aprofundir en aquest estudi 
i caldria, sens dubte, posar una atenció especial per conèixer millor 
les circumstàncies d’aquesta característica.

El col·lectiu de professionals, tot i que té una presència més minsa 
que la general en una totalitat de 337, també és una dada molt inte-
ressant, ja que representa un 76 % sobre el total. Com dèiem a l’apar-
tat de recollida d’informació a l’inici d’aquest projecte i en aquest 
apartat, caldria indagar per saber si realment l’oferta és més gran. 

Col·lectiu

0 %
1 %1 %

2 %
3 %

42 %

51 % General

Família

Necessitats especials

Professional

Programa social

Entitats diverses

Educació formal

En general, la música té una presència molt important al territori 
català, tant en les entitats educatives no formals com en les infor-
mals. A l’apartat de les dades generals ja hem comentat que hi 
ha una fecunda i extensa recerca sobre els beneficis de la forma-
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ció musical, que van des de la innovació pedagògica (Espeland i 
Stige, 2017) fins als beneficis personals per, entre d’altres coses, 
connectar-nos com a éssers socials que som (Malloch i Trevart-
hen, 2018), la qual cosa es comprova si es tenen en compte espe-
cialment les entitats informals recollides (corals), que de ben segur 
impliquen un goig estètic i també social pel fet de practicar-se de 
manera totalment voluntària i fent espai al temps disponible del 
cada dia de les persones. 

2.2.2.3. Art dramàtic

L’art dramàtic és la següent especialitat que destaca en nombre 
després de la música i la dansa. Té una presència molt important 
en el nostre panorama educatiu, per darrere de les altres dues. De 
manera similar al que passava amb la música, manté un equilibri 
entre les entitats d’educació no formal i les d’educació informal. 
Pel que fa a les entitats d’educació informal, s’hi han registrat les 
companyies amateurs presents a Catalunya, fet que ha estat possi-
ble a partir de la seva localització en diferents plataformes digitals, 
i s’ha obtingut un resultat de 214. No obstant, cal dir que algunes 
d’aquestes companyies han anat a parar a la categoria d’ENF, ja 
que es dona la circumstància que moltes tenen formació específica.

El teatre gaudeix d’una gran tradició a Catalunya, i el fet que la 
seva presència sigui menor a la de dansa i la de música també és 
degut que en aquest cas es tracta de l’especialitat menys diversifi-
cada de totes les de l’estudi. Quan parlem de dansa, ens referim a 
multitud de modalitats que, de ben segur, tenen usuaris molt dife-
rents, i pel que fa a la música, la varietat de l’oferta és molt notable, 
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a més dels estils musicals. En canvi, pel que fa al teatre, tot i que 
òbviament hi ha diferència quant a la pràctica i la pedagogia que 
s’hi aplica, la diversificació per raó de modalitat no és tan gran. 

En el nostre estudi hem recollit i analitzat en profunditat aquelles en-
titats que tenen com a especialitat principal l’art dramàtic. Segons 
les nostres dades i fins a on ens ha estat possible recollir les evi-
dències, en dades generals són 430 a Catalunya. Posteriorment a 
aquest recull, vam passar a considerar la validesa de les entitats. 
És a dir, si en les d’ENF es constatava l’existència d’activitats for-
matives, i la vigència en el moment de la realització de l’estudi tant 
de les d’ENF com de les d’EI, així com també la seva concreció en 
l’àmbit del teatre. En alguns casos, aquesta validació va fer canviar 
d’ubicació algunes entitats. Les entitats registrades són majorità-
riament especialistes en aquesta modalitat de teatre, però pot do-
nar-se el cas que, a la vegada, també ho siguin en altres temàtiques, 
com ara la música o la dansa. Aquestes estan localitzades en cada 
modalitat i es comenten més endavant.

Registrades Validades ENF EI ENF analitzades

552 506 292 214 289 (99 %)

Vam procedir a validar totes les entitats registrades i el total 
resultant va ser de 505. La dada per províncies ens indica que, 
d’aquestes, 402 es concentren a la província de Barcelona, 51 a la 
de Tarragona, 41 a la de Girona i 11 a la de Lleida.

Barcelona Tarragona Girona Lleida Total

Generals 430 58 43 21 552

Validades 402 51 41 12 506

De totes les entitats validades, consten 292 que es dediquen a 
l’àmbit de l’ENF. És a dir, es tracta d’aquelles entitats que tenen 
com a objectiu principal la formació en art dramàtic i que poden 
tenir molts formats diferents com ara escoles, tallers, acadèmies o 
companyies i professionals que compaginen la seva creació artís-
tica amb la formació. Posteriorment ens dedicarem a l’anàlisi més 
detallada de les tipologies de les entitats analitzades.
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En referència a l’educació informal, hem recollit la dada referent a 
companyies de teatre amateur i resulta ser força equilibrada quant 
a la d’ENF. No obstant, cal aclarir que algunes tenen formació ex-
plícita i, per tant, han estat comptades dins de les d’educació no 
formal (un 10 % sobre el total analitzat). És a dir, el nombre que 
correspon en realitat a les companyies de teatre amateur està re-
partit entre les categories d’ENF i EI.

Barcelona Tarragona Girona Lleida Total

ENF total 214 42 29 7 292

EI 188 9 12 5 214

Un cop es va fer el recompte de totes les entitats, es va procedir 
a fer un mostreig proporcional per població, tal com hem expli-
cat a l’apartat de metodologia, per tal de fer una anàlisi amb més 
profunditat de les característiques educatives de les entitats. Ens 
agradaria recalcar que aquest mostreig es va aplicar a les entitats 
pròpiament d’ENF, que en el cas de l’art dramàtic engloba cate-
gories com ara escoles, però també companyies professionals i 
amateurs. Per copsar de manera més fidel les característiques de 
les entitats, es va fer per comarques, amb la qual cosa es va selec-
cionar el 100 % de les que constaven a la comarca del Barcelonès 
i, posteriorment, es van anar incloent de manera proporcional pel 
nombre d’habitants de cadascuna de les comarques. No obstant, 
en el cas del teatre, la proporcionalitat i el nombre més accessible 
de les entitats van fer que s’analitzessin pràcticament totes les 
entitats, un 99 % sobre el total (289).

La taula següent resumeix les entitats analitzades per província:

Barcelona Tarragona Girona Lleida Itinerants Total

ENF 214 42 24 5 4 289

Tal com hem comentat, hi ha una sèrie d’entitats que no tenen l’art 
dramàtic en la seva formació com a única modalitat artística, sinó 
que la combinen amb d’altres. De les entitats analitzades, 44 la 
combinen amb la dansa (6  %). La combinació de la modalitat ar-
tística de l’art dramàtic amb la de la dansa és la més freqüent. 
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De les 289 entitats analitzades, n’hi ha 4 que es presenten com a 
itinerants i que, per tant, no tenen una ubicació formativa determi-
nada en cap província, i n’hi ha 9 que tenen més d’una seu física 
on realitzen les seves activitats, però dins la mateixa província.

A diferència dels mapes de la dansa i la música, en els quals ha 
estat necessari incloure un nivell 4 per a aquelles comarques on 
el percentatge sobrepassa de molt el que corresponia per mos-
treig proporcional, en els mapes d’ENF d’art dramàtic això no ha 
estat necessari, ja que, encara que algunes comarques se situen 
per sobre, no ho fan amb percentatges gaire elevats. On sí que 
ha estat necessari un nivell 4 és en les activitats d’EI, ja que hi ha 
comarques on el nombre d’entitats supera de molt el mostreig 
proporcional.
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Mapa 8a

ART DRAMÀTIC I EDUCACIÓ NO FORMAL PER FREQÜÈNCIA
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En el mapa per freqüències (8a) de les entitats d’art dramàtic, 
s’observa que, com passa amb totes les especialitats, la gran 
majoria d’entitats es concentren al Barcelonès —92 en total, xifra 
que equival a un 32 %. D’altra banda, les comarques del Baix 
Llobregat, el Maresme, el Tarragonès i el Vallès Occidental són 
les que concentren la majoria d’entitats. No obstant, cal tenir 
en compte que en la majoria de la resta de comarques, encara 
que amb freqüències baixes i molt baixes, es manté la presència 
d’aquesta tipologia de formació, concretament en un 70 %. En 13 
comarques no hi ha presència de formació en aquesta especiali-
tat o, si més no, els canals de difusió no ens han permès localit-
zar-la. Aquestes comarques són també les que tenen un nombre 
més baix de població, com ara l’Alta Ribagorça, la Cerdanya o el 
Pallars Jussà.

En referència a l’art dramàtic per mostreig proporcional (8b), hi 
ha 10 comarques que estan per sobre i 14 que mantenen la pro-
porció, la qual cosa significa que hi ha 24 comarques que tenen 
una formació en teatre proporcional i elevada, que en percentatge 
del territori es tradueix a un 57 % en no constar activitat o amb 
freqüències molt baixes. En la resta de comarques —18— el nivell 
se situa per sota del que correspondria al nivell proporcional. Com 
ja hem dit anteriorment, cal veure com es distribueixen les entitats 
d’educació informal per fer-nos una idea més aproximada de la 
presència d’aquesta especialitat a Catalunya.

Pel que fa a les comarques que tenen una presència de forma-
ció elevada, ja hem dit que no n’hi ha cap on la proporció sigui 
molt destacable per sobre. Al mapa s’han destacat especialment 
el Baix Camp, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, la Conca de 
Barberà, el Maresme i el Tarragonès, amb percentatges que es 
troben entre un 20 i un 70 % més del que pertocaria per mostreig 
proporcional, exceptuant-ne el cas de la Conca de Barberà, que 
té unes freqüències lògicament baixes, però que tanmateix se 
situa molt per sobre del que li correspondria. 
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Mapa 9b 

ART DRAMÀTIC I EDUCACIÓ NO FORMAL I INFORMAL PER 
MOSTREIG PROPORCIONAL
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Si observem el mapa per freqüències (9a), veiem que en l’edu-
cació informal —que, com hem dit, ha estat basada en el registre 
de les companyies de teatre amateur— es produeix alguna cosa 
semblant a la no formal. És a dir, encara que amb freqüències 
baixes, a la majoria de comarques hi ha presència d’alguna com-
panyia de teatre amateur. Però, en canvi, en les que hi havia una 
presència important d’entitats d’educació no formal com ara el 
Maresme, el Tarragonès i el Vallès Oriental, en educació informal 
no hi ha equilibri. D’altra banda, cal destacar també el Baix Llobre-
gat, que és l’única comarca en la qual el nombre de companyies 
de teatre amateur és més elevat. També és interessant el cas de 
les comarques de l’Alt Penedès, el Bages i el Baix Camp, en què, 
tot i no haver-hi una presència gaire gran d’entitats d’educació no 
formal, sí que n’hi ha d’educació informal.

El mapa per mostreig proporcional (9b) ens indica, en refe-
rència a la comparativa amb les companyies de teatre amateur, 
comptabilitzades com a educació informal, que no tenen forma-
ció explícita (ja hem dit que les que sí que en tenen formen part 
de les d’ENF), que les comarques més actives són l’Alt Penedès, 
l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà, el Garraf, el Ma-
resme i el Vallès Occidental, que es mouen entre el 40 % i fins a 
duplicar i triplicar la dada del mostreig.

Per tant, es pot concloure que en la majoria de casos en què 
l’oferta d’educació no formal és proporcional o està per sobre 
del mostreig (8 comarques) les entitats d’educació informal 
hi estan molt per sobre. És a dir, quan la formació de teatre no 
està present, acostuma a haver-hi una bona xarxa d’entitats 
d’educació informal i, en concret, de companyies amateurs. Hi 
ha quatre comarques on les dues ofertes són molt quantioses 
—el Baix Llobregat, la Conca de Barberà, el Gironès i el Mares-
me— i unes altres en què es manté una proporcionalitat. Hi ha 7 
comarques en què l’oferta d’educació no formal és més potent 
que la informal, però aquesta dada admet molts matisos, ja que 
hi ha grups teatrals que treballen de manera espontània sense 
cap registre que els pugui identificar i que en el nostre estudi 
no ha estat possible recollir. A Catalunya aquesta modalitat ha 
estat molt habitual en expressions com ara les representacions 
emblemàtiques d’Els Pastorets, a les quals, sens dubte, moltes 
companyies amateurs hi han estat vinculades. 

A continuació, comentem les dades analitzades a partir de la in-
formació recollida en la base de dades, que ha representat pràc-
ticament la totalitat, un 99 % (289 entitats), fent referència a les 
característiques de les entitats.
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Al gràfic es pot observar que, pel que fa a l’art dramàtic, el nombre 
d’entitats culturals és superior al de les especialitats i resta més 
equilibrat respecte a la categoria majoritària de les entitats forma-
tives. D’altra banda, les entitats escenicomusicals representen 
un percentatge important, seguides de les entitats de producció i 
conservació. Per tant, les categories d’entitats formatives i cultur-
als són les majoritàries. En aquest apartat s’han recollit 28 com-
panyies teatrals sobre les 82 registrades i analitzades; és a dir, un 
34 % de les entitats culturals són companyies de teatre, algunes 
professionals i d’altres amateurs, però tant les unes com les altres 
dediquen un espai del seu temps a l’activitat formativa.

L’altra modalitat més freqüent en les entitats culturals són les 
associacions socioculturals especialitzades; en concret, les 
associacions que es dediquen al teatre. Cal anar alerta amb 
aquesta dada, perquè algunes d’aquestes de fet també inclouen 
companyies de teatre, de manera que, si hagués estat possible 
aprofundir-hi més, la dada de companyies segur que seria més 
elevada. Per tant, encara que entenem que un 34 % de les enti-
tats culturals són companyies de teatre, en la resta d’entitats dins 
aquesta categoria també hi ha casos de companyies de teatre, 
difícils de registrar perquè es donen a conèixer més pròpiament 
com a associacions. Quant a la categoria d’entitats formatives, hi 
ha una gran majoria de centres formatius (108, que representen un 
84 %) i la resta són entitats relacionades amb empreses de serveis 
educatius que inclouen la formació en teatre.

En referència a la dependència institucional, com hem dit a l’apar-
tat de les dades generals, cal tenir en compte que no resulta fàcil 
conèixer les dades amb exactitud. Les dades consultades al seu 
moment no han permès en alguns casos tenir prou exhaustivitat per 
confirmar al 100 % les dependències institucionals, alhora que no ha 
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estat possible aprofundir-hi perquè s’ha prioritzat una altra tipologia 
de dades de tipus educatiu. En qualsevol cas, hem considerat com 
a publicoprivades aquelles entitats privades que han rebut algun 
tipus de reconeixement per part d’institucions públiques malgrat que 
la consulta no ens ha permès saber en quines accions concretes es 
tradueix aquest vincle. Val a dir que, en totes les especialitats prepon-
derants, aquesta és la tipologia d’entitats amb el nombre més elevat.

Per tant, fins a on ens ha estat possible arribar i tenint en compte els 
matisos que acabem de comentar, els resultats indiquen que, del 
total de les 289 entitats, 193 són privades, 34 són públiques i 60 són 
publicoprivades. Hi ha 2 entitats en què no ens ha estat possible 
determinar aquesta categoria per manca de disponibilitat de dades.

Dependència institucional

34

60

193

12 %

21 %

67 %

Publicoprivada

Privada

Pública

Si observem les dades, comprovem que l’entitat privada segueix 
sent la preponderant (67 %) i que la pública resta, en percentat-
ge, molt allunyada (12 %). Pel que fa a les entitats que disposen 
d’algun suport públic (un 21 %) —cosa que, com ja hem dit, de 
vegades no és senzill de determinar—, hi ha una miscel·lània 
força considerable de tipologia d’entitats, des de formatives, fins 
a equipaments escenicomusicals o entitats de producció i con-
servació,24 dada diferenciada de les dades generals, en les quals 
se situa en un 8 %. És a dir, sembla evident que, quan la tipologia 
d’entitat només és formativa, es correlaciona clarament amb la 
dada d’una dependència institucional majoritàriament privada, fet 
que varia quan les tipologies són de diferents índoles.

24 Consten en aquesta anàlisi donada la seva especialitat evident en art dramàtic, qüestió que 
remarquem en l’anàlisi d’aquesta tipologia d’entitats. 
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A més, ens agradaria comentar la dada sobre les entitats d’educa-
ció formal que tenen oferta d’educació no formal. Hi ha 17 entitats 
que tenen algun vincle amb l’educació formal, de les quals des-
taquen especialment aquelles que ofereixen la preparació per a 
proves d’accés (10). Aquesta dada s’ha de matisar, per tal com pot 
haver-hi més entitats que no ho especifiquin de manera prou clara, 
però que en canvi sí que ho facin. 

Pel que fa a l’any d’obertura, ha estat possible de conèixer en 251 
entitats (87 %) sobre el total de 289 analitzades.
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És interessant constatar que, a diferència de les altres 
especialitats més majoritàries, el teatre ha experimentat un incre-
ment més significatiu en els darrers set anys en comparació amb 
els altres períodes. Per tant, és evident que el teatre i la seva for-
mació tenen una presència volguda, educativament parlant, per 
part de la població.

Pel que fa a les temàtiques tractades dins el programa d’activitats 
de les entitats analitzades, cal assenyalar que n’hi ha 238 que tenen 
com a única activitat la formació en art dramàtic, la qual cosa és 
altament significativa atès el grau d’especialització de les entitats i 
perquè representa un 82 % sobre el total, fet que també passa amb 
les altres especialitats majoritàries. 

En referència a les altres entitats analitzades, tenint en compte les que 
han estat registrades en altres especialitats,25 l’art dramàtic s’ofereix 
juntament amb d’altres temàtiques en formació, com ara la dansa o la 

25 En aquesta dada s’han tingut en compte les entitats de les altres especialitats, que sumen un total 
de 1.447.
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música. Hi ha 38 entitats que ofereixen una àmplia varietat de combi-
nacions en les seves activitats: arts plàstiques, cinema, fotografia o, 
fins i tot, la història de l’art.

Temàtica principal

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Dansa

426

660

238

44 30 11 38
Música Art 

dramàtic
Dansa i 
Art 
dramàtic

Dansa i 
música

Art 
dramàtic 
i música

 Altres 
combinatòries

A la taula s’observa que l’art dramàtic com a temàtica principal és 
la tercera en aquest estudi i que la categoria d’especialització en 
aquesta modalitat és la preponderant. Quan es dona la combina-
ció amb altres modalitats, la dansa és la primera en freqüència. Ja 
hem vist a les dades generals que l’art dramàtic representa un 15 % 
sobre la totalitat de temàtiques. Cal tenir en compte que aquest és 
el tercer lloc quant als percentatges de les especialitats temàtiques. 
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Es pot observar que, tot i que les entitats ofereixin altres temà-
tiques, l’art dramàtic com a temàtica única continua sent la 
preponderant, amb un 52 %. Si tenim en compte el percentatge 
total de les entitats, aquest percentatge és d’un 67 %, amb una 
freqüència de 238 entitats. La combinació amb la dansa és la més 
elevada, amb 80 entitats en freqüència.

En resum, les entitats d’art dramàtic que ofereixen altres temà-
tiques en els seus programes d’activitats (51 de les entitats del 
camp d’art dramàtic) presenten una combinatòria amb l’especiali-
tat de dansa lleugerament superior (18 %) i altres possibilitats com 
la música (6 %). Les entitats dedicades a l’art dramàtic ofereixen 
majoritàriament activitats exclusives d’aquesta especialitat. 

Pel que fa a la caracterització de l’oferta, 228 entitats tenen una 
oferta formativa, tot i que un 76 % complementen la formació 
amb altres tipologies d’activitats.

En les 220 entitats que combinen una altra tipologia d’oferta for-
mativa hi trobem percentatges repartits en diverses categories: 
Cicles, conferències i seminaris, amb un 13 %; Educació forma-
tiva complementària de l’educació formal, amb un 12 %; Activi-
tats professionalitzadores, amb un 11 %. És evident, doncs, que 
l’oferta formativa de teatre en l’àmbit educatiu no formal no és 
gaire àmplia en la formació adreçada al públic professional i resta 
molt repartida en diferents modalitats, la qual cosa ens fa pensar 
que quan els professionals requereixen formació específica pro-
bablement opten de manera majoritària per l’educació formal.  

En comparació amb altres especialitats, les activitats formati-
ves d’art dramàtic relacionades amb l’educació formal desta-
quen lleugerament per sobre, ja que hi ha entitats que inclouen 
aquesta oferta assessorant al professorat de diferents maneres i, 
també, com a activitat a realitzar als centres escolars o instituts, 
tant com a activitat extraescolar (8 %) com dins de l’horari lectiu 
(12 %). En vista de les diverses propostes efectuades per dife-
rents institucions, hi ha una voluntat clara de vincular la formació 
teatral al currículum escolar, i això, amb probabilitat, es tradueix 
en un percentatge, tot i que escàs, en la modalitat de les acti-
vitats ofertes (Llunell, 2010; Bloc.xtec.cat, Silvente, 2016; SAT, 
2018 o Caixaescena, entre molts altres exemples).

En el mapa següent es mostren les dades referents a la carta 
d’activitats ofertes per les entitats analitzades. S’ha d’entendre 
que els percentatges no són sobre la freqüència de les entitats 
analitzades, sinó que es calculen en funció de la tipologia d’activi-
tat desenvolupada.
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En referència a les edats a les quals s’adreça la formació en 
art dramàtic, cal tenir en compte que ha estat una qüestió molt 
complicada al moment de recollir dades prou fiables, tal com 
hem explicat a l’apartat de les dades generals. Moltes entitats no 
especifiquen clarament a qui destinen la seva oferta i, en molts 
casos, s’hi han fet consultes directament per intentar obtenir 
més informació, iniciativa que a vegades ha assolit el seu objec-
tiu i en d’altres no s’ha obtingut resposta, de manera que en un 
6 % de les entitats no podem determinar amb certesa quins són 
els grups d’edat als quals s’adrecen. De la resta d’entitats —un 
94 %—, un 83 % (239) assenyalen que tenen una oferta especí-
fica per a un o diversos grups d’edats. En aquests casos hi ha 
una gran variabilitat; és a dir, escoles que delimiten de forma molt 
clara els grups als quals destinen la seva formació i altres entitats 
que potser especifiquen un parell de categories i ofereixen una 
formació més àmplia dirigida al concepte genèric Totes les edats. 
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Analitzem ara amb més deteniment quins són els grups d’edat als 
quals s’ofereix formació en aquesta especialitat, els quals represen-
ten un 83 % sobre el total. Cal tenir en compte que per a l’anàlisi ens 
hem centrat en aquesta dada i, per tant, s’entén que algunes de les 
entitats poden formar part d’una categoria o de més. 

Oferta específica

1 %
13 %

42 %

30 %

14 %

0-6 anys

6-12 anys

12-18 anys 
i joventut

Adults

Gent gran

S’observa, doncs, que les entitats dedicades a l’art dramàtic 
acostumen a establir grups determinats d’edat (69 %). D’altra 
banda, a diferència de les altres especialitats, el grup d’adoles-
cents i joves destaca clarament entre les categories i constitueix 
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el 42 % de les entitats que especifiquen els grups d’edat. Si se 
sumen les dues etapes de la infància, s’arriba a un percentatge 
força similar (un 44 %). Per tant, és clar que l’oferta en formació 
d’art dramàtic va adreçada als infants i joves i que el percentatge 
més baix correspon al grup d’adults. És molt probable que el per-
centatge d’adults als quals els agrada el teatre i la seva formació 
estigui més representat en les entitats educatives informals. 

Quant als col·lectius als quals s’adrecen les entitats, cal tenir en 
compte que en el nostre estudi ens hem basat en la informació 
que proporcionen les entitats, tant per la que mostren en les seves 
pàgines web com mitjançant altres recursos, com ara el correu 
electrònic o el contacte telefònic, de manera que, si es pogués 
analitzar la dada en profunditat, de ben segur que hi hauria ma-
tisos a fer sobre els resultats que presentem a continuació. En 
referència a aquesta dada, destacaríem que una part important de 
les entitats adrecen la seva oferta, en principi, a un públic gene-
ral (51 %). No obstant, és interessant constatar que, a diferència 
de la dansa, on la categoria general apareixia en la gran majoria 
d’entitats, i la música, que compartia un cert protagonisme amb 
les activitats professionalitzadores, les entitats d’art dramàtic 
s’adrecen a una varietat important de col·lectius. On es marca una 
diferència evident, en coherència amb la dada de caracterització 
de l’oferta, és en el vincle amb l’educació formal a la qual adre-
cen oferta específica d’activitats (15 %). Els col·lectius Famílies i 
Entitats diverses no tenen una representació excessiva (al voltant 
del 5 %). D’altra banda, hi ha uns percentatges minoritaris, entre 
els quals destaquen, com passava amb les altres especialitats, el 
col·lectiu de les Dones, les Necessitats educatives especials i els 
Programes socials. 
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Per tant, en referència als col·lectius als quals s’adrecen, les enti-
tats que es dediquen a l’art dramàtic tenen una oferta, en principi, 
adreçada al públic general (51 %) i amb algunes subtils demarca-
cions en alguns casos; per exemple, al col·lectiu de professionals 
(18 %) i, especialment, a l’educació formal (15 %).

Hi ha una dada sobre la qual sens dubte caldria aprofundir en nous 
estudis i projectes: el vincle entre la dramatització i els programes 
comunitaris. En l’anàlisi de col·lectius, tan sols hi apareix un 2 % 
que es refereix al programa social, però realment dintre de les 
entitats registrades n’hi ha moltíssimes que tenen alguna mena 
de relació amb l’àmbit terapèutic o de l’educació social. Es tracta 
d’entitats que promouen mitjançant el teatre accions socials o de 
benestar individual. Com hem dit, doncs, hi ha una llarga trajectò-
ria sobre aquesta qüestió en la qual valdria la pena aprofundir en 
futures recerques (Barragan i Moreno, 2004, i Vieites, 2016).

En general, l’art dramàtic és una modalitat en la qual consta un 
important percentatge formatiu en l’àmbit no formal, després de la 
dansa i la música. Hem observat que la seva presència en l’àmbit 
no formal i informal és molt significativa. Això vol dir que a Catalu-
nya les persones es formen en teatre tant en institucions com de 
maneres molt més espontànies a través de les companyies ama-
teurs, algunes de les quals tenen una oferta formativa específica, 
fet que comporta com a resultat que l’entitat cultural sigui una de 
les tipologies remarcables en la formació de l’art dramàtic.
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2.2.2.4.   Arts plàstiques, arts visuals, arts audiovisuals i disseny 

En aquest apartat de l’estudi hem considerat les arts plàstiques, 
les arts visuals, les arts audiovisuals i el disseny, així com la con-
servació i restauració. Certament, es tracta d’un àmbit molt divers 
i molt ric perquè conté nombroses especialitats. Tanmateix, tenint 
en compte que en aquest estudi ens interessava copsar la presèn-
cia de l’educació no formal artística, la multitud de temàtiques ha 
estat molt àmplia i ens ha resultat impossible delimitar de forma 
més específica tants àmbits diferents i variats entre ells. Creiem 
que en un altre tipus d’estudi sí que seria possible i recomanable 
tractar de manera particular totes les especialitats que tractarem 
en aquest apartat.

Cal dir que, en termes generals, el nombre d’entitats d’aquesta es-
pecialitat es troba molt concentrat en comarques, com ara a la del 
Barcelonès, en la qual n’hi ha 150, xifra que representa un 45 % de 
les 334 entitats registrades a la província de Barcelona. No obstant, 
voldríem destacar comarques en què el nombre d’entitats sí que és 
considerable, com ara el Gironès o el Segrià. El Gironès concentra 
un percentatge del 75 % de la província de Girona (21 entitats) i 
el Segrià un 82 % de la província de Lleida. Com es pot suposar, 
la majoria de les entitats es concentren en els municipis amb més 
població; per tant, les ciutats de Barcelona, Girona i Lleida són les 
que presenten un nombre d’entitats igual o superior a la proporció. 
En el cas del Tarragonès, la proporció d’entitats se situa una mica 
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per sota del que pertocaria, malgrat que el nombre d’entitats sigui 
superior al de la província de Lleida, per raons de proporcionalitat 
per nombre d’habitants.

A diferència de les especialitats de música, dansa i art dramàtic, 
en què el nombre d’entitats és molt elevat i alhora està molt re-
partit pel territori català, les entitats que tractem en aquest apartat 
es concentren en les comarques que acabem de comentar. Per 
tant, no ens ha semblat oportú incorporar un mapa a partir de les 
dades proporcionals, com hem fet anteriorment, ja que les dades 
no ho permeten, però sí amb una graduació en la qual s’indiqui la 
presència d’entitats de més a menys significatives en freqüència. 
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Tal com hem comentat, la gran majoria d’entitats es concentren 
a la província de Barcelona i a la comarca del Barcelonès, amb 
un 45 % del total. El Baix Llobregat representa un 14 % de les 
entitats de la província; el Vallès Occidental, un 10 %; el Maresme 
i el Vallès Oriental, un 6 %. La resta dels percentatges es reparteix 
en la resta de comarques fins a arribar al 0,2 % del Berguedà. 

Pel que fa a la província de Girona, el Gironès destaca amb el 
percentatge més elevat, un 75 %, seguit de la Garrotxa, amb 
un 14 %. Quant a la província de Tarragona, el percentatge més 
elevat es concentra a la comarca del Tarragonès, amb un 57 %, 
i el 43 % restant es reparteix entre les comarques indicades de 
la província. Pel que fa a la província de Lleida, les entitats es 
concentren especialment a la comarca del Segrià (82 %).

Cal dir que, igual que en el cas de la música, la presència d’escoles 
municipals ha estat molt evident en el recompte; per tant, es tracta 
d’una especialitat també marcada per aquest fet. En termes gene-
rals (32 comarques per ser exactes), la proporció no es manté, de 
manera que hi ha entitats en què se situa per sota de l’esperable. Hi 
ha diverses raons que ens indiquen aquest fet. És molt evident que 
en el moment d’escollir una activitat formativa d’educació no formal 
hi ha gustos molt prioritaris, com ara la dansa, la música o l’art dra-
màtic en referència al territori català, exceptuant-ne la comarca del 
Barcelonès, on la seva presència és molt important. D’altra banda, 
val a dir que la pràctica d’aquesta expressió artística en l’àmbit no 
formal sovint es desenvolupa en moltíssimes activitats de lleure a 
les quals assisteixen els grups de la infància. Per exemple, sovint 
les biblioteques (que tractem en l’apartat següent) porten a terme 
activitats d’arts plàstiques, així com els centres cívics o espais em-
blemàtics del lleure. Però també és cert que és difícil de determinar 
els factors que incideixen en aquesta menor quantia d’entitats al 
territori català i segur que hi participen moltes variables. El que sí 
sembla clar és que, a l’hora de triar i assistir a una formació artística, 
la població en general opta per una oferta molt especialitzada en 
dansa i música. En tercera opció hi ha el teatre i, en la quarta, el grup 
divers de les arts n’és la principal. Com dèiem, es podria pensar 
que el sistema formal i no formal no especialitzat cobreix aquesta 
especialitat de forma considerable, com hem dit anteriorment, però 
això afectaria especialment la infància i, de ben segur, no és una 
explicació suficient, ja que tant la dansa com la música i el teatre 
també hi tenen presència. Per tant, considerem que és un tema molt 
interessant per reflexionar-hi i analitzar-lo amb més profunditat.

S’han analitzat en profunditat 357 entitats (un 89 % del total). Les 
dades són aquestes:

Entitats Registrades Validades ENF ENF analitzades

APAVAUD 488 402 402 357 (89 %)
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Quant a la tipologia de les entitats i les característiques de les 
entitats on té presència aquesta varietat artística, destaquen les 
dades següents:
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Entitat producció 
i/o conservació

Les entitats formatives són la categoria majoritària, però hi ha una 
dada que ens sembla molt interessant, el percentatge d’establi-
ments comercials, ja que és l’especialitat en que hi té una presèn-
cia més important. Es tracta d’establiments que es dediquen a la 
venda de material artístic i que, a més, ofereixen una formació en 
aquesta especialitat. Les dades indiquen que un 77 % d’aquests 
estan especialitzats en arts plàstiques, i el 33 % restant es divideix 
entre les arts visuals, la conservació i restauració i el disseny.

Per tant, l’entitat especialitzada a formar, com hem vist a les dades 
generals, segueix sent la prioritària (65 %), seguida de l’entitat 
cultural, amb un 19 %, que és representada per agrupacions soci-
oculturals especialitzades i, en concret, associacions. D’aquestes, 
la majoria — un 61 %— tracten l’especialitat de les arts visuals i 
les audiovisuals. Com hem dit, els establiments comercials estan 
molt protagonitzats per les arts plàstiques (77 %).

Pel que fa a la dependència institucional, els resultats són 
aquests:
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Dependència institucional

19

67

271

5 %

19 %

76 %

Publicoprivada

Privada

Pública

Una vegada més, en coherència amb els resultats generals, hi ha 
una preponderància d’entitats privades, que constitueixen un 76 %. 
En aquest sentit, com passava especialment amb la música, hi ha 
escoles municipals artístiques que inclouen una oferta educativa no 
formal; en total, 67 entitats localitzades, que representen un 19 % 
sobre el total. Per tant, tal com passava amb la resta d’especialitats, 
es tracta d’un tipus de formació que majoritàriament es troba repre-
sentat per entitats d’índole privada.

En referència als anys d’obertura de les entitats, s’han pogut 
conèixer en 259 entitats; per tant, en un 73 %. 
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El gràfic mostra unes diferències molt remarcables respecte al 
nombre d’entitats per èpoques. Hi destaca especialment el seu 
creixement des dels anys setanta fins a l’actualitat de manera 
força progressiva. Aquesta dada està en consonància amb les 
altres especialitats, amb algunes lleugeres variants, i, per tant, 
consolida la idea que el gran creixement de les entitats educatives 
no formals s’evidencia a partir dels anys vuitanta de manera impa-
rable fins a l’actualitat. 

En referència a la temàtica principal de les entitats, s’observa 
que hi ha un predomini important de les arts plàstiques (un 60 %), 
seguit de les arts visuals, amb un 22 %. 

Abans de res, però, és important assenyalar que és molt complex 
separar de manera molt evident aquestes temàtiques diverses. De 
fet, les dades de la gràfica corresponen a les diferents ofertes que 
tenen les entitats, que sovint es presenten les unes amb les altres. 
Malgrat que la frontera entre les arts plàstiques i les visuals es fa 
difícil de determinar, també val a dir que en la categoria de les arts 
plàstiques han destacat de manera evident el dibuix i la pintura. Pel 
que fa a les arts visuals, la protagonista ha estat la fotografia, i en el 
cas de les arts audiovisuals, el cinema ha estat la preponderant. 

Temàtica principal

7 % 2 %

9 %

22 %

60 %

Arts plàstiques

Arts visuals

Arts audiovisuals

Disseny

Altres

En comparació amb els altres àmbits analitzats, no resulta gaire 
significatiu fer un còmput global de les arts plàstiques visuals, les 
arts audiovisuals, la producció i conservació i el circ, i, per tant, 
fem una anàlisi particular de cadascuna d’elles. En aquest apar-
tat general només examinem quina presència té cadascuna de 
les especialitats a nivell general (arts plàstiques, arts visuals i arts 
audiovisuals i el disseny) i en l’apartat corresponent tractem amb 
més detall quina és l’oferta i amb quines combinatòries és possi-
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ble trobar-les. Cal tenir en compte que les entitats s’han sumat per 
la presència de cadascuna de les especialitats. Així doncs, els per-
centatges de la gràfica s’han d’entendre com els resultats de totes 
aquelles entitats que ofereixen alguna de les especialitats, de 
manera que el nombre global no correspon a la suma del còmput 
per especialitat, ja que aquestes poden computar de forma reite-
rada en funció de l’especialitat. És a dir, les 243 entitats que es 
dediquen a les arts plàstiques poden incloure altres especialitats a 
banda d’aquesta i pot ser que algunes formin part del còmput, per 
exemple, del disseny, ja que coincideixen en una especialitat o en 
més. El percentatge de les entitats que només es dediquen a les 
arts plàstiques és del 50 % sobre el total.

Quant a la categorització de l’oferta, igual que en les altres especia-
litats, la formativa és la categoria majoritària, amb un 49 %.

Caracterització de l’oferta

0 %
3 %

3 %
5 %

2 %

16 %

22 %

49 % Formativa

Professionalitzadora

Cicles, seminaris 
i/o conferències

Formativa 
complementària EF

Casals 
vacacionals

Formació i/o 
assessorament docent

Extraescolars

Colònies i/o estades

La categoria de les activitats professionalitzadores constitueix un 
percentatge important (22 %), així com la dels cicles, seminaris 
i conferències que duen a terme aquestes entitats (16 %). Els 
casals vacacionals, encara que tenen una presència minoritària, 
apareixen com a opció (5 %) i, com dèiem amb les altres especia-
litats, és mes que probable que aquesta creixi en els propers anys, 
ja que sovint resulten necessaris per raons de conciliació laboral i 
familiar. Les activitats extraescolars també hi són presents, encara 
que tímidament, cosa que fa pensar que algunes entitats presen-
ten a les escoles la possibilitat de realitzar aquesta tipologia d’ac-
tivitats. Si ho sumem a les altres activitats relacionades amb les 
escoles (formativa complementària EF i formació i assessorament 
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docent), s’obté un 8 % en total, que seria el percentatge d’activi-
tats relacionades, d’una manera o altra, amb l’àmbit escolar.

La dada de les edats a les quals es destinen les activitats de l’àm-
bit que estem tractant és la que ha estat més difícil de localitzar: 
pràcticament només ha estat possible de conèixer en un percen-
tatge del 50 %, de manera que no és prou fiable. 

Entitats i edats

173

180

4 1 %

49 %

50 %

Grups específics 
per edats 

Sense especificar

Totes les edats 
sense concreció

Els percentatges per als grups específics d’edat són els que deta-
llem en el gràfic següent:

Oferta específica

1 %1 %

23 %

30 %

45 %
0-6 anys

6-12 anys

12-18 anys 
i joventut

Adults

Gent gran
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Hi ha una clara predominança del grup d’adults, tot i que es dona 
una certa intersecció amb el grup de joves inclòs a l’adolescència, 
ja que algunes entitats on s’especifica que les activitats estan adre-
çades al públic adult determinen l’edat adulta a partir de la majoria 
d’edat. Sigui com vulgui, és destacable el fet que en aquest àmbit, 
a diferència dels anteriors, els grups que van des dels 12 anys fins 
a l’edat adult són els predominants en l’oferta. Per tant, es presenta 
com a molt determinada a partir d’una edat, i la infantesa, tot i que 
hi apareix, no és el grup majoritari. Tenint en compte que la seva 
localització només ha permès analitzar un 50 % de la mostra de les 
entitats, no és una dada gaire fiable. 

Com a darrera dada, en referència als col·lectius cal dir que no s’han 
pogut determinar en un 32 % de les entitats. Pel que fa al 68 % res-
tant, el col·lectiu general segueix sent el predominant (57 %), com 
en d’altres especialitats, seguit del professional (26 %). Tal com hem 
comentat en la dada referent a la caracterització de l’activitat, un 9 % 
de les entitats ofereixen activitats adreçades a l’educació formal, les 
quals, com hem vist, poden ser extraescolars o bé relacionades amb 
la formació dels docents o amb algun tipus d’activitat formativa que 
es realitza als centres escolars. 

Col·lectiu

4 %
9 %

4 %

26 %

57 %
General

Família

Professional

Entitats diverses

Educació formal

En general, hem vist que l’àmbit de les arts plàstiques, les arts 
visuals, les arts audiovisuals i el disseny té una major concentració 
territorial que els anteriors, amb un predomini evident de la co-
marca del Barcelonès i, proporcionalment important, del Gironès. 
També hem constatat que, de tot el conjunt, les arts plàstiques 
destaquen de manera considerable. El coneixement d’algunes de 
les seves dades, com les edats o els col·lectius, ha estat més limi-
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tat que en d’altres especialitats i la tipologia d’entitat d’establiment 
comercial és més nombrosa que en les altres especialitats. 

Creiem que es tracta d’un àmbit ric, dinàmic, però que encara 
necessita créixer entre la població. Es pot dir que la població s’ani-
ma amb una certa facilitat a ballar o a cantar, però no a cultivar 
l’expressió artística a través de canals com el dibuix, la pintura, la 
fotografia o el disseny. Desconeixem en el nostre estudi si aques-
tes especialitats tenen més bona acollida en noves generacions 
i, per tant, tot està per veure. Però no hi ha dubte que el territori 
català ha estat procliu a la creació artística en tots aquests àmbits. 
Bjørn Rasmussen (2017) deia sobre això: «If we would like to avoid 
the school dropouts and disengaged youth, we need to provide 
new motivation through alternative ways of learning, engagement 
and mastery. It is not done by increasing the scholarly effort or by 
reducing the arts. Only an alternative discourse may alter this situ-
ation. This is how we shape a real cultural democracy; one where 
the arts are included and the opportunity for children to be artists 
and learn through the arts are included» (Rasmussen, 2017, p. 6). 
Per tant, explorar l’art pot ser un enllaç amb la solució de moltes 
problemàtiques educatives que hi ha avui en dia, i facilitar el goig 
per les arts plàstiques, les arts visuals i les arts audiovisuals ben 
bé podria tractar-se d’un bon inici.
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 2.2.2.5.  Circ 

El circ és l’especialitat amb el nombre més petit d’entitats especi-
alitzades. En el nostre estudi n’hem analitzat 17 en total, les quals 
es troben ubicades a les comarques de l’Alt Camp (1), l’Alt Empor-
dà (1), el Baix Camp (1), el Barcelonès (6), el Garraf (1), el Maresme 
(2), el Vallès Occidental (1), el Vallès Oriental (2) i dues més que 
exerceixen les seves tasques de manera itinerant. 

A l’apartat de dansa comentàvem que hem localitzat algunes 
entitats d’aquesta especialitat que ofereixen activitats relaciona-
des amb el circ; en concret, 20. I a l’apartat de diversitat artística 
n’hem localitzat 9 més. Tot i que el percentatge és petit tenint en 
compte el gran nombre d’entitats presents a l’especialitat de la 
dansa (717 d’analitzades) o la diversitat artística (225 entitats), 
ens ha semblat interessant de recollir-lo, ja que el circ, amb força 
probabilitat, es va presentant com una activitat que d’uns anys 
ençà va assolint una presència important en el panorama artístic 
(CONCA, Pla integral de circ, 2008).

Pel que fa a la tipologia de les entitats presents en aquesta 
especialitat, 6 són pròpiament formatives, 6 són companyies de 
circ que ofereixen algun tipus d’activitat educativa, 3 són entitats 
culturals que tenen el format d’associació o ateneu i, finalment, 2 
són col·lectius creatius que compaginen la seva activitat artística 
amb activitats educatives.

Quant a la dependència institucional, la majoria de les entitats 
(13) són privades, 3 són privades però compten amb col·laboració 
econòmica d’institucions públiques i una té el perfil d’institució 
pública. 
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En referència als anys d’obertura, la primera entitat consta que 
va néixer l’any 1970 i n’han anat apareixent sistemàticament fins 
a la darrera, que és datada l’any 2012. Hi ha quatre entitats de 
les quals no ha estat possible determinar la data d’inici, però és 
evident que, com deia Tortell Poltrona en una entrevista que li va 
fer Pep Mogas (fundador de La Llançadora), «La dècada dels no-
ranta suposa un salt qualitatiu en el sector» i és en aquest moment 
que la formació en matèria de circ té una presència més rellevant 
(Mogas, 2009, p. 67).

Tot i que la temàtica principal de les entitats és el circ, en trobem 
dues que compaginen tres especialitats en l’oferta d’activitats: la 
dansa, la música i l’art dramàtic.

En referència a la caracterització de l’oferta, totes les entitats 
ofereixen activitats pròpiament formatives i en un 60 % es fan 
activitats professionalitzadores (10), seguides d’altres tipologies 
d’activitats com, per exemple, els casals vacacionals (6) o les for-
matives complementàries EF (7). Els cicles, conferències i semina-
ris també hi tenen presència, encara que en un percentatge menor 
(24 %), i finalment, dues entitats afirmen que ofereixen activitats 
extraescolars. Per tant, el perfil majoritari de l’oferta educativa 
es caracteritza per ser formatiu i també professionalitzador, tot i 
que en menor mesura. Es dona un vincle amb l’educació formal 
mitjançant l’organització de casals vacacionals, activitats forma-
tives complementàries i extraescolars i, quan s’ofereixen, aquesta 
oferta queda molt equilibrada entre les etapes d’educació infantil, 
primària i secundària, sent més minoritària la de batxillerat i dels 
cicles formatius. 

En referència a les edats a les quals les entitats adrecen les seves 
activitats, n’hi ha una que no especifica aquesta dada. Pel que fa a 
les altres entitats, el grup més representatiu és el de la infància (de 
6 a 12 anys) i el de l’adolescència (de 12 a 18 anys). El de la joven-
tut apareix en l’oferta de deu entitats especificades i en una d’elles 
hi trobem oferta adreçada al grup dels més petits (de 0 a 6 anys). 
Els adults consten en dotze de les entitats com a grup destinatari 
i, finalment, tres entitats diuen que dirigeixen la seva oferta a totes 
les edats. Per tant, el gruix de l’oferta és molt ampli i es concentra 
en grups d’edat d’infants a partir dels sis anys, l’adolescència i 
també els adults. 

Pel que fa als col·lectius, totes les entitats diuen que s’adrecen de 
forma general a tothom. Hi ha alguns matisos: per exemple, dotze 
especifiquen que ofereixen activitats per a famílies i set n’adrecen 
a centres educatius formals en els formats i etapes especificades 
anteriorment. Sis inclouen entitats diverses, com ara empreses, 
entitats de lleure o institucions diverses (ajuntaments, per exem-
ple). El col·lectiu amb necessitats especials hi és especificat de 
forma molt minoritària; però, com hem comentat, és possible que 
les entitats es trobin en una situació en què hagin d’oferir activitats 
a aquest col·lectiu i les gestionin sense que constin com a tal. 
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En general, el circ, amb 17 entitats, és l’especialitat artística més 
minoritària, però consta com a activitat en d’altres especialitats 
com la dansa (en 20 entitats) i la diversitat artística (en 9 entitats). 
Tot i ser minoritària, és una de les que proporcionalment tenen 
més oferta educativa vinculada a l’educació i, d’altra banda, 
adreça la seva oferta a una varietat important d’edats. El circ és 
un capítol a part; petit, però a part. Les seves característiques 
el fan únic com a especialitat i creiem que no ens equivoquem 
quan diem que, si d’uns anys ençà les coses han canviat tant, 
molt probablement seguiran canviant. La formació en circ és una 
realitat i, a més, camaleònica.

2.2.3. Entitats de producció i conservació i els 
centres cívics: concreció territorial i 
característiques educatives de les entitats

En aquest segon subapartat dels resultats considerem aquelles en-
titats d’educació no formal que tenen característiques diferents de 
les analitzades en els apartats anteriors. Aquestes diferències con-
sisteixen especialment en la tipologia d’entitat a la qual ens referim, 
ja que, així com les especialitats de música, dansa, art dramàtic i el 
conjunt de les arts que hem estat explorant tenen com a institució 
primordial la formativa, en aquest cas ens trobem amb altres tipolo-
gies d’entitats. Es tracta d’institucions que no tenen com a objectiu 
primordial la formació, tot i que aquesta ocupa una part important 
de la seva oferta i és en la que hem focalitzat la nostra anàlisi. 

En primer lloc, analitzem aquelles entitats a les quals hem donat el 
nom de producció i conservació, donat que són institucions crea-
des i pensades, en ocasions, per conservar un patrimoni i donar-lo 
a conèixer (museus o fundacions d’artistes i col·leccionistes) i, en 
d’altres, per crear com a eix principal de la seva acció (col·lectius 
creatius o fàbriques de creació).

Com és fàcil de preveure, algunes entitats de producció i conserva-
ció també han estat presents en d’altres especialitats com la dansa 
o l’art dramàtic. De fet, així ho hem explicat en l’apartat correspo-
nent a les tipologies de les entitats. Per tant, a fi de fer una panorà-
mica completa de les especialitats explicades, era imprescindible 
considerar-les en aquelles especialitats. 

En aquest apartat, però, hem volgut copsar el panorama quant a 
la tipologia d’entitat considerant totes aquelles que, siguin d’una 
índole o altra, tenen com a objectiu primordial conservar o produir 
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en alguna vessant artística. Per tant, la mirada parteix d’un punt de 
vista diferenciat i, lògicament, els resultats s’han de considerar de 
manera diferenciada per poder comprendre millor quines són i què 
fan educativament parlant.

D’altra banda, dediquem un apartat a una de les institucions més 
emblemàtiques del panorama actual en l’àmbit social i comunitari: 
els centres cívics.26 Són entitats que ofereixen diferents activitats 
adreçades a tota la ciutadania i que tenen una gran rellevància en 
l’educació artística, ja que molta de la seva oferta hi està espe-
cialitzada. Des de la dansa, fins a la fotografia i algunes arts au-
diovisuals o la música, entre moltes altres especialitats, hi tenen 
cabuda i acosten la formació artística a una àmplia varietat de 
persones i col·lectius. La nostra intenció era ampliar la mostra a 
d’altres entitats similars als centres cívics existents a Catalunya, 
però la dimensió de la resta d’especialitats ens ho va impedir com-
pletament i vam haver de centrar-nos en aquesta secció barceloni-
na, en la qual consten un total de 44.

2.2.3.1  Entitats de producció i conservació

En referència a les entitats de producció i conservació, cal desta-
car que ens ha estat possible localitzar i analitzar 127 entitats a tot 
el territori català. Es tracta d’institucions, com ja hem dit, que tenen 
com a objectiu principal conservar un patrimoni (museus o fundaci-
ons d’artistes i col·leccionistes), així com produir o crear en alguna 
vessant artística (col·lectius creatius o fàbriques de creació). El criteri 
que vam fer servir per seleccionar-les va ser considerar aquelles en 
les quals l’art fos la temàtica principal.27 Actualment és molt habitual 
que museus o cases d’art ofereixin un programa d’activitats adreça-
des a escoles o instituts, així com a un públic familiar de caps de set-
mana, dada que hem analitzat i que comentem en aquest apartat. 

Cal destacar la presència d’aquestes entitats en la gran majoria de 
comarques del territori, amb l’excepció de 12; és a dir, un 72 % del 
territori té una presència important d’entitats de producció i con-
servació, amb alguns casos especialment rellevants. La comarca 
del Barcelonès, que, com ja hem explicat, és la que marca el barem 
de la proporcionalitat respecte del nombre d’habitants, en té 46. 
Tenint en compte aquesta proporció, destaquen especialment les 
comarques del Baix Empordà, el Baix Penedès, el Garraf, el Giro-
nès, el Moianès i Osona, que se situen per sobre del mostreig pro-
porcional. Si observem les dades per províncies, veiem que la de 

26 Val a dir que, com hem comentat a la metodologia, els centres cívics de la ciutat de Barcelona 
van ser el nostre primer camp de proves en dissenyar l’instrument metodològic amb el qual hem 
recollit les dades del present estudi.

27 Ja hem explicat a la metodologia que, per fer-ne la selecció, vam partir del treball previ especificat 
a http://museus.cultura.gencat.cat/ i a partir d’aquí vam fer alguns matisos a la mostra per tal de 
recollir aquelles en què la vessant artística fos molt visible. 
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Barcelona té un 66 % del total, i posteriorment hi ha la província de 
Girona, amb un 17 %; la de Tarragona, amb un 9 %; i la de Lleida, 
amb un 8 %. 

Barcelona Girona Tarragona Lleida Total

84 21 12 10 127

Pel que fa a la tipologia d’entitats, pràcticament la meitat són 
museus (48 %), i les fundacions d’artistes i col·leccionistes cons-
titueixen un 14 %. Per tant, un 62 % d’aquestes entitats es carac-
teritzen per la conservació de patrimoni.

Tipologia entitat
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32
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14 %

48 %

Museu

Centre d’art 
i promotor

Col·lectiu creatiu

Fundació artista i/o 
col·leccionista

De la resta de percentatges, destaca especialment el d’una cate-
goria certament àmplia (25 %), en la qual tenen cabuda aquelles 
entitats que reben algunes vegades el nom específic de «centre 
d’art» i que es dediquen bàsicament a promocionar alguna ves-
sant artística de múltiples maneres, entre les quals habitualment 
n’hi ha alguna d’educativa. Finalment, hi ha la categoria Col·lectius 
creatius (13 %). Creiem que aquestes dues categories represen-
ten molt bé el moment actual quant a la realitat artística. Ja fa uns 
quants anys que els centres d’art o que promocionen l’art d’alguna 
manera, així com els col·lectius creatius, tenen una presència im-
portant en algunes capitals europees. Aquesta realitat ja és aquí i 
ens aboca cap a un futur on, amb molta probabilitat, les categories 
seran diferents i les experiències educatives tindran un caire molt 
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variat. Per exemple, els museus es poden definir d’una manera 
força consensuada com a entitats que tenen la pretensió de con-
servar un patrimoni artístic, moltes de les quals actualment assu-
meixen objectius educatius mitjançant un programa d’activitats. 
Així mateix, hi ha altres entitats que, sense conservar un patrimoni 
(o, si més no, potser tenint-lo de manera provisional), es dediquen 
a promocionar l’art de múltiples maneres (Fontdevila, 2013).

En referència a la dependència institucional, aquestes entitats són 
les úniques en què la presència de la institució pública —un 53 % 
sobre el total— és superior a la privada. Per tant, es pot afirmar que, 
quan l’entitat artística té algun tipus de vincle amb la conservació o 
la promoció artística, el seu reconeixement i suport públic és molt 
més obvi.

Dependència institucional

67

23

37

53 %

18 %
29 %

Publicoprivada

Privada

Pública

Quant a l’any d’obertura, considerem que seria interessant ana-
litzar les dades de manera separada perquè es pugui entendre 
millor i, sobretot, copsar la idea de la innegable joventut d’algunes 
de les subcategories.
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Si observem les dades de manera separada per tipologia, en refe-
rència als museus i a les fundacions d’artistes i/o col·leccionistes, 
veiem que el moment de la seva aparició es manté des de finals 
del segle XIX fins a l’actualitat, amb un increment a partir de la 
dècada dels anys noranta. Des del 1876 fins al 1930 en consten 9; 
en el període entre l’any 1931 i el 1960, 17; des de l’any 1961 fins 
a l’any 1990, 15, i a partir dels anys noranta fins a l’actualitat, 29. 
El moment d’inici de les categories de centres d’art i promotors 
i els col·lectius creatius se situa a finals dels anys setanta fins a 
l’actualitat.28 

Temàtica principal

8 %

23 %

29 %

40 %
Arts plàstiques

Arts visuals

Història de l’art

Altres

28  Hi ha 19 entitats de les quals no ha estat possible determinar la data en concret. 
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Les temàtiques principals tractades en les entitats tenen com a 
protagonista les arts plàstiques (40 %), seguides de les arts visu-
als (29 %). La història de l’art és present en un 23 % de les entitats 
i, finalment, hi ha un 8 % de temàtiques molt variades entre les 
quals trobem l’art dramàtic i les arts audiovisuals, música, foto-
grafia, disseny, cinema, literatura i la diversitat artística. La comp-
tabilització d’aquestes dades és en percentatges, ja que algunes 
de les especialitats estan combinades entre elles. Per exemple, la 
categoria de les arts plàstiques és l’única especialitat en algunes 
entitats (14), però en la resta apareix combinada amb arts visuals o 
amb història de l’art.

Pel que fa a la caracterització de l’oferta, com hem comentat a 
les dades generals, les dades indiquen que l’oferta adreçada als 
centres educatius formals (formativa complementària EF i forma-
ció i assessorament docent) representa un percentatge important 
de la seva oferta (31 %). Aquesta dada és coherent amb el que 
hem comentat anteriorment respecte a la presència cada cop 
més significativa d’activitats adreçades a l’educació formal amb 
ànim de reforçar alguns continguts curriculars o col·laborar-hi. 
Cada vegada és més habitual que les escoles i els instituts, prin-
cipalment, assisteixin de manera regular a alguna entitat, com ara 
museus o fundacions, per aprofundir en l’obra d’un autor o autora, 
en algun estil artístic o en continguts propis de la història de l’art. 

D’altra banda, com és lògic en aquesta tipologia d’entitats, la visita 
guiada és una categoria amb un percentatge important (25 %) i cal 
observar que és molt significatiu el percentatge de cicles, confe-
rències i seminaris (22 %). Aquestes entitats també ofereixen altres 
activitats en percentatges menors: l’activitat professionalitzadora 
(5 %) i els casals vacacionals (3 %). D’acord amb el que dèiem 
sobre la incorporació recent d’activitats educatives en aquesta 
tipologia d’entitats, també hi tenen presència aquelles que s’orga-
nitzen en períodes vacacionals, molt emprades per públic infantil a 
causa de la conciliació laboral i familiar. 

Ens agradaria fer un matís respecte a aquestes dades. En els 
museus i les fundacions d’artistes i col·leccionistes, així com en 
els centres d’art i promoció, destaquen de forma especial les 
formatives complementàries EF i la formació i assessorament 
docent, juntament amb la visita guiada i també els cicles, con-
ferències i seminaris. En canvi, els col·lectius creatius es carac-
teritzen sobretot per oferir activitats professionalitzadores, cicles, 
conferències i seminaris i formatives de tipus general.
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Com que les activitats adreçades al públic escolar tenen una 
presència important en aquestes entitats, és interessant copsar a 
quines etapes s’ofereixen en concret.

Etapes d’educació formal

Secundària

Cicles formatius

Primària

Infantil 3-6 anys

Universitat i màster

Batxillerat

Infantil 0-3 anys

1 %7 %

7 %

19 %

23 %

19 %

24 %

Podem observar que hi ha presència de totes les etapes a les 
quals s’adrecen, de les quals destaquen especialment la primà-
ria (24 %) i la secundària (23 %) com a més importants. Les dues 
etapes d’infantil (0-3 anys i 3-6 anys) constitueixen el 20 % en 
total, un 19 % del qual correspon a l’etapa de 3-6 anys. El bat-
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xillerat també hi té una presència important, amb un 19 %, i les 
categories més minoritàries són les de cicles formatius (7 %) i la 
universitària (7 %). Si tenim en compte que moltes activitats de 
secundària estan vinculades a assignatures que també són im-
partides en els cicles formatius, podem deduir que, encara que 
no surtin en l’oferta especificades com a tals, és probable que en 
facin ús, dada que només seria possible de contrastar amb una 
anàlisi dels usuaris de les entitats.

En referència a les temàtiques de les activitats que ofereixen 
aquesta tipologia d’entitats, cal destacar que les arts plàstiques 
(amb una freqüència d’un 69 %) —amb múltiples llenguatges, que 
van des del dibuix o el còmic fins a la pintura o les manualitats— i 
la història de l’art (60 %) són les preponderants. També desta-
quen, però amb un percentatge més baix, activitats relacionades 
amb arts visuals i audiovisuals, com ara la fotografia o el cinema 
(23 %) i la música (22 %). 

Pel que fa a les edats a les quals aquestes entitats ofereixen les 
seves activitats educatives, les dades indiquen que la categoria 
majoritària és Totes les edats (26 %) i que en un 16 % dels casos 
no s’especifica. D’altra banda, la categoria entre 6 i 12 anys té el 
percentatge més important (29 %), que, sumat al dels infants entre 
els 0 i els 6 anys, arriba a un 33 %.  El segueix el d’adults amb un 
21 %, i les activitats adreçades de forma explícita a la gent gran 
és la categoria minoritària, amb un 4 %, tot i que, com ja hem dit 
en altres moments, això no significa que la gent gran no s’hi tingui 
en compte, perquè està inclosa en les activitats dirigides al públic 
adult. És merament un percentatge del que existeix quant a eti-
quetatge explícit del grup dels més grans.

Una cosa és l’especificació de l’edat escolar a la qual ens hem 
referit anteriorment i una altra l’edat a la qual l’entitat s’adreça de 
forma general, dada que estem analitzant aquí. Per tant, mentre 
que abans els percentatges ens indicaven una presència impor-
tant d’adolescents o dels infants més petits (0-6 anys), aquesta 
dada més genèrica de l’entitat està repartida en categories com 
ara Totes les edats o Sense especificar. 
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Edats
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16 %

21 %

29 %

26 %

Sense especificar

0-6 anys

6-12 anys

Totes les edats

Adults

Gent gran

Finalment, la darrera dada fa referència als col·lectius als quals les 
entitats diuen que s’adrecen.

Col·lectius 

6 % 0 %

23 %

8 %

8 %

6 %

17 %

32 % General

Família

NNEE

Dones

Professional

Programa social

Entitats diverses

Educació formal

El públic general consta en la majoria de les entitats analitzades, 
amb una freqüència de 117 entitats, i el segueix de forma molt im-
portant l’educació formal, amb una freqüència de 83. El públic fa-
miliar és la tercera categoria, un col·lectiu al qual acostumen a oferir 
activitats de caps de setmana per compartir en el seu temps lliure, 
les quals cada vegada tenen més presència. Cal destacar que en 
aquesta tipologia el percentatge de les necessitats educatives es-
pecials és molt més important que en d’altres, les quals consten en 
29 de les entitats especialitzades. Pel que fa al públic professional, 
destacable en d’altres especialitats com ara la música, en aquesta 



  149  149  149

representa un percentatge més minoritari. D’altra banda, hi ha una 
entitat que ofereix una activitat adreçada al col·lectiu de dones. 

En general, dues dades ens semblen molt significatives en referèn-
cia a aquesta tipologia d’entitats. Una és la seva presència com a 
entitats públiques que destaca per sobre de les altres i una altra és 
la seva oferta adreçada a forjar vincles amb l’educació no formal. Tal 
com dèiem a les dades generals, ja fa molts anys que en pedagogia 
s’aposta clarament perquè els camins, dreceres i vies educatives 
que contribueixin a estrènyer els vincles entre l’educació formal, la 
no formal i la informal resultin més evidents, donat que cada cop són 
més necessaris, i el que hem trobat en aquest apartat sembla indicar 
que això comença a ser una realitat. Cada cop l’escola mira més cap 
a fora, per aprendre, per nodrir-se d’experiències variades, dinàmi-
ques, i els museus, en particular, en són agents rellevants. Teresa 
González expressava amb aquestes paraules la rellevància dels 
museus: «Permeten desenvolupar espais de convivència, d’intercan-
vi i de creació on dibuixar noves maneres de conèixer-nos, de relaci-
onar-nos i, en definitiva, de fer cultura.» (González, 2008, p. 119-120).

2.2.3.2  Centres cívics 

Com hem comentat anteriorment, en aquest estudi incloem els 
centres cívics que tenen una especialitat artística, els quals sumen 
45 a la ciutat de Barcelona. De fet, és la categoria més àmplia 
d’aquesta tipologia d’entitats; són només 7 els que no tenen com 
a especialitat alguna vessant artística.

En primer lloc, ens agradaria comentar la dada en referència als 
anys d’obertura:

Any d’obertura

0

5

10

15

20

1882-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2017



  150  150  150

Es pot observar que el gran moment de l’arribada dels centres 
cívics amb especialitat artística es produeix sobretot a partir de la 
dècada dels vuitanta fins al 2000, any en què comencen a aparèi-
xer amb menys freqüència.

Les dades referents a les temàtiques principals que hem extret 
semblen indicar els resultats següents:

Temàtica principal

4 %

8 %

7 %

24 %

57 % Arts plàstiques

Arts visuals i 
audiovisuals

Música

Art dramàtic

Altres

En primer lloc, cal dir que habitualment els centres cívics acostu-
men a tenir dues temàtiques principals. Les dades que es mostren 
a la gràfica expressen aquesta dualitat: n’hi ha 25 que es troben en 
aquesta situació i 20 en què la temàtica principal és una de sola.

D’altra banda, els resultats mostren que les arts plàstiques tenen 
una presència molt important, seguides de les arts visuals. Val a 
dir que, dins la categoria Altres, hi tenen cabuda activitats relacio-
nades amb la dansa, el circ i la literatura. 
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La gràfica mostra les dades sobre les activitats realitzades en els 
quaranta-quatre centres cívics analitzats. És a dir, quina mena 
d’activitats ofereixen al públic destinatari, a més de les pròpies de 
la seva especialitat, que en aquest cas també en formen part.

El percentatge de les arts plàstiques és el més elevat, seguit del de 
les arts visuals. Els segueixen el de la dansa, el de la música i so 
i el d’art dramàtic. A continuació, hi ha les activitats relacionades 
amb la literatura i, finalment, temàtiques més reduïdes, fins a arri-
bar a la més minoritària, la del circ.
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Pel que fa a la caracterització de la seva oferta, destaquen de 
forma molt majoritària dues tipologies d’activitats: d’una banda, 
les que considerem pròpiament com a activitats formatives i, d’al-
tra banda, les pròpies de cicles, conferències o seminaris sobre 
alguna temàtica artística. Queden molt lluny les categories de 
formació i assessorament docent o les complementàries de l’edu-
cació formal, que són molt poc significatives.

Edat

2 % 2 %
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23 %

Sense especificar
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Totes les edats

Adults

Col·lectiu

2 %5 %
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Cal tenir en compte una dada en referència a les activitats 
artístiques. Hi ha una oferta molt considerable d’activitats en les 
quals no s’especifica quin és el públic destinatari, que entraria 
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dins la categoria de general (col·lectiu) o sense especificar (edat), 
el qual habitualment respon a un perfil d’adult, donat que l’activitat 
infantil acostuma a estar molt determinada en les ofertes d’activi-
tat en general. Això fa que la categoria de gent adulta (edat) resulti 
mínima, donat que s’entén que forma part d’aquesta categoria 
molt més general.

D’altra banda, és molt interessant constatar que el públic infantil 
i l’adolescent (edat) tenen una gran presència com a categoria 
específica a la qual s’adrecen les activitats. Així mateix, aquesta 
dada es veu molt reflectida en la categoria del camp del col·lectiu 
Família. També és interessant observar que hi ha una presència 
significativa d’activitats adreçades al col·lectiu Dones. Hem vist 
anteriorment que precisament aquesta categoria destaca de 
forma molt evident no pas com a temàtica principal del centre 
cívic, però sí molt notòriament com a temàtica de les activitats. 

En general, podem dir que l’oferta dels centres cívics és molt 
àmplia, des de la vessant artística, i inclou varietat de públics, te-
màtiques i col·lectius. Sens dubte, són entitats peculiars quant a 
l’oferta diversa artística i amb un pes molt rellevant. 

2.2.4.  Literatura i entitats de diversitat artística:  
característiques generals

 

Com hem explicat en l’apartat de la metodologia d’aquest estudi, 
no ens ha estat possible d’analitzar en profunditat l’especialitat 
de la literatura i la de les entitats de diversitat artística a causa de 
la dimensió de la resta d’especialitats. No obstant, sí que ens ha 
estat possible registrar les entitats que hem pogut localitzar i que 
comentem tot seguit.

2.2.4.1.  La literatura

Quant a l’apartat de literatura, ens ha estat possible localitzar i re-
gistrar 1.042 entitats, la majoria de les quals són biblioteques. En 
termes generals, considerarem quina presència tenen les entitats 
dedicades a l’educació no formal de la literatura, des d’activi-
tats d’animació a la lectura fins a tallers específics d’escriptura, 
cicles o monogràfics sobre estils o gèneres literaris o d’autors en 
particular.
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Segons les dades registrades, aquesta especialitat amb oferta 
educativa es dona principalment a les biblioteques, amb una pre-
sència del 90 % sobre el total, i l’altre 10 % correspon a entitats 
diverses, tot i que insistim que es tracta d’una dada sobre la qual 
caldria aprofundir més. Pel que fa a aquestes dades per provín-
cies, en relació amb les entitats relacionades amb la literatura i 
en coherència amb la proporcionalitat per població, el percentat-
ge més elevat es troba a Barcelona, amb un 76 %; seguida per 
Girona, amb un 14 %; Tarragona, amb un 13 %, i finalment, Lleida, 
amb un 8 %. 

Entitats relacionades amb la literatura

8 %

11 %

12 %

69 %

Barcelona

Girona

Tarragona

Lleida

En aquests percentatges destaca clarament com a entitat pro-
tagonista la biblioteca, la qual representa el 86 % de la província 
de Barcelona (que, al seu torn, constitueix el 69 %). El percentatge 
restant (14 %) correspon a entitats dedicades a aquesta especialitat 
fora del marc de la biblioteca, encara que una bona part (el 10 %, 
en la suma total de províncies) hi tenen relació per a l’organització 
d’esdeveniments diversos o col·laboracions; tanmateix, insistim 
que és una dada poc aprofundida i que pot ser més gran. En aquest 
10 % hi trobem una gran diversitat d’entitats —com ara llibreries, 
ateneus, associacions, grups de recerca especialitzats en literatu-
ra, grups d’animació a la lectura, institucions públiques, fòrums o 
programes molt diversos— vinculades a alguna tipologia d’activitat 
formativa que té relació amb l’educació no formal —organització de 
tertúlies, tallers o taules rodones— i adreçades a una gran varietat 
de públics —des d’afeccionats o altres professionals fins a infants 
als quals s’espera animar a l’aventura de llegir. 
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Tipologia de les entitats

15 % 17 %

22 % 18 %

9 %

19 %

Programes 
específics

Altres

Escoles 
o tallers

Associacions 
o entitats

Clubs o clubs 
de lectura

Llibreries

A la província de Barcelona es troben bona part de les entitats que 
no corresponen a biblioteques i que es dediquen a l’especialitat de 
la literatura fomentant l’escriptura o qualsevol altra activitat relaci-
onada. Així doncs, al Barcelonès hi trobem la meitat, i el segueixen 
les comarques següents: l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix 
Llobregat, el Garraf, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 
A la província de Girona, en trobem a les comarques del Gironès i 
el Pla de l’Estany; a la de Tarragona, al Tarragonès i el Baix Camp, i 
a la de Lleida, al Segrià. 

El gràfic mostra que el percentatge més important, determinat 
amb una categoria, és especialment el de les llibreries que porten 
a terme activitats (19 %), seguit del corresponent a diverses as-
sociacions i entitats relacionades amb la lectura (18 %) i a pro-
grames específics que majoritàriament estan promocionats per 
institucions públiques (Generalitat, Diputació i ajuntaments). A 
continuació hi ha les escoles que es dediquen a la formació lite-
rària en un sentit o en un altre (17 %) i els grups o clubs de lectura 
(9 %). Finalment, un 15 % correspon a la categoria Altres, en la 
qual consten grups de recerca i programes de ràdio, entre d’altres 
propostes. No obstant, no hi ha dubte que caldria aprofundir millor 
en l’existència d’aquestes entitats i les seves característiques.

2.2.4.2. Les entitats de diversitat artística

En referència a les entitats en què es tracten diverses especiali-
tats alhora, cal tenir en compte que algunes han estat comenta-
des i analitzades en diverses especialitats; sens dubte, els cen-
tres cívics en són una bona mostra. Per exemple, algunes tenen 
un programa molt complet d’activitats, que van de l’art dramàtic, 
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la música i la dansa a moltes més, fins a arribar al cas més com-
plet de tots, en el qual se n’ofereixen set i vuit que abracen litera-
tura, còmic, arts audiovisuals o plàstiques, entre d’altres. En tots 
els casos cap de les especialitats té un protagonisme per sobre 
de les altres, ja que aleshores hauria estat analitzada en l’apartat 
específic. No obstant, s’han donat excepcions i algunes d’aques-
tes entitats, com que tenen molt perfilades les seves especialitats 
en formacions gaire concretes, s’han analitzat en les especialitats 
corresponents. És a dir, encara que no hem pogut aprofundir en 
la diversitat artística com a tal com hauríem volgut, també és cert 
que algunes s’han analitzat de manera particular en cada espe-
cialitat per tal de concretar millor el perfil de la seva oferta. Per 
exemple, si una entitat forma en música, dansa i literatura i hi ha 
la constància que té un perfil formatiu molt concret, s’ha analitzat 
en l’apartat corresponent. És a dir, algunes d’aquestes entitats 
exerceixen una funció de paraigua de diverses especialitats i, per 
tant, tenen un cert grau d’autonomia entre elles, amb programes 
específics, activitats especialitzades i usuaris molt concrets, i 
s’han analitzat per especialitats. En concret, això ha estat entre un 
15 i un 20 % aproximadament.

El nombre d’entitats localitzades al territori català que, en principi, 
tracten una diversitat artística en el seu marc és aproximadament 
de 225, amb una presència important a la província de Barcelona, 
on, com sempre, per qüestions proporcionals de població, s’hi 
concentra pràcticament el 90 % de les entitats localitzades (un 
30 % a la comarca del Barcelonès i un 25 % al Baix Llobregat, 
per exemple). Per tant, per comarques, l’activitat se centra a l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el 
Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès Oc-
cidental i el Vallès Oriental. En referència a la província de Tarrago-
na, ens trobem amb les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, 
el Tarragonès i el Monstià. Quant a la de Girona, les comarques 
que acullen aquesta tipologia d’entitat són l’Alt Empordà, el Baix 
Empordà i el Gironès, i pel que fa a la de Lleida, el Segrià, el Pallars 
Jussà i el Pallars Sobirà. Tanmateix, per perfilar millor aquestes 
dades i conèixer millor quina és la realitat del territori, caldria apro-
fundir-hi més. 

De forma aproximada, les especialitats que s’hi troben a vegades 
senzillament estan agrupades amb una categoria artística general 
i, en d’altres, es fa referència a algunes especialitats. 
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3 %

10 %

9 %

6 %
8 %

22 %

22 %

20 %

Música

Dansa

Arts visuals i/o 
audiovisuals

Circ

Arts plàstiques

Literatura

Diversitat 
artística

Art dramàtic

Si s’observen les temàtiques que es tracten en aquestes enti-
tats, es detecta una curiosa correlació amb les dades generals 
d’aquest estudi, com si talment fos un mirall reduït i força pro-
porcionat de la realitat. La música, l’art dramàtic i la dansa (22 %, 
22 % i 20 % respectivament) són les especialitats predominants, 
seguides de les arts plàstiques, les arts visuals i les arts audiovi-
suals, que, en total, tenen una presència d’un 19 %. La diversitat 
artística (8 %), la literatura (6 %) i el circ (3 %) són els percentat-
ges més minoritaris. 

En resum, aquestes entitats, tot i que no es disposa de totes les 
dades, se’ns mostren com les més transversals de totes. D’altra 
banda, es caracteritzen per tenir una miscel·lània molt gran d’en-
titats que, a vegades, empara una diversitat important força espe-
cialitzada i concretada, i d’altres vegades, molt més heterogènia. 
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            3.

CONCLUSIONS I PROPOSTES

3.1. Conclusions principals

La primera qüestió que ens agradaria recalcar d’aquest estudi és 
el fet que el nostre propòsit inicial s’ha acomplert de manera prou 
satisfactòria. Un grau de satisfacció del 100 % no s’assoleix gai-
rebé mai i aquest estudi no n’és una excepció. Com ja hem insistit, 
de ben segur que no hem localitzat totes les entitats possibles i 
existents que bateguen al racó més amagat de Catalunya. Un grup 
de teatre amateur, un grup coral espontani, un taller de danses 
africanes; impossible de copsar-ho tot. Però val a dir que, encara 
que no és d’una fidelitat al 100 % —que no es pot aconseguir—, 
ens hi hem acostat força. I hem assolit, com dèiem, una fita im-
portant: en termes generals saber què hi ha i com són les entitats 
d’educació no formal artística a Catalunya.

Aquest coneixement inclou molts matisos, que hem detallat i que 
concretem a continuació. Un d’ells és la innegable presència 
d’una gran activitat educativa a Catalunya en matèria artística.

En aquest estudi s’han mostrat dues tipologies de mapes, una en 
freqüències i una altra en mostreig proporcional. En el de freqüèn-
cies, s’observa que la comarca del Barcelonès és la que aglutina 
entre un 25 i 30 % de totes les especialitats i, també, que el Baix 
Llobregat i comarques com el Vallès Occidental són molt relle-
vants en algunes especialitats. No obstant, si observem els mapes 
per mostreig proporcional, veiem que la presència pren un altre 
caire, en el sentit que la presència de l’educació no formal destaca 
en altres comarques en funció de la proporcionalitat. De la pun-
tuació que hem emprat per a l’elaboració del primer mapa (de l’1 
al 3), la mitjana és d’1,8. En termes generals, algunes comarques 
destaquen de manera prou evident, i el resultat general sembla 
indicar que hi ha 19 comarques que estarien amb una puntuació 
elevada (entre 2 i el 3), que en percentatge representen el 45 %. 
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Les comarques que es troben en la puntuació mitjana i les que la 
superen sumen 32, les quals representen un 76 % del territori. 

Per petit que sigui el municipi o per allunyat que estigui dels nuclis 
urbans més potents o amb més recursos, resulta evident que a la 
gent li agrada conviure amb l’art i formar-s’hi. L’evidència d’això 
la trobem en l’existència de tantíssimes entitats localitzades que, 
siguin no formals o informals, parteixen d’una mateixa premissa: 
educar-se en l’art i, en moltíssims casos, fer-ho de forma totalment 
entregada i allunyada d’interessos professionals o formatius for-
mals. És a dir, fer-ho perquè ve de gust fer-ho. 

Les especialitats més remarcables del territori català són la 
música, la dansa i l’art dramàtic. De fet, la mitjana catalana en 
aquestes especialitats és de 2 sobre 3, de manera que podem 
concloure que hi ha una activitat molt significativa en aquestes es-
pecialitats a tot el territori. De fet, com ja hem dit, són les seccions 
més nombroses quant a entitats i sobre les quals ha calgut aplicar 
un mostreig proporcional donada la impossibilitat de fer-ne una 
anàlisi completa. Hi ha 26 comarques que tenen una puntuació 
alta, entre el 2 i el 3, la qual cosa representa el 62 % del territori. Si 
atenem a la mitjana, hi ha 34 comarques (81 %) que mostren una 
activitat superior a la mitjana.

Cal insistir que el registre de les dades, tot i és que exhaustiu, pot 
haver deixat de banda algunes entitats que no s’han tingut en 
compte per manca de difusió o de reconeixement institucional a 
través del qual se’n fa difusió. En algunes comarques de baixa po-
blació, les puntuacions establertes en aquest estudi són derivades 
de freqüències molt petites, amb la qual cosa la pèrdua d’una o 
dues entitats ja pot afectar el resultat final. És a dir, el fet que hi 
hagi comarques que es troben en una situació més baixa de -8 
en total i que equival a un -12 % es pot deure a una manca de 
coneixença donada la poca difusió d’algunes entitats. Per dir-ho 
d’alguna manera, la dada en aquestes 8 comarques l’atribuïm més 
aviat a una autocrítica en la cerca d’entitats que no pas a la verita-
ble fidelitat sobre el que s’esdevé en aquestes comarques. 

Una altra qüestió important derivada d’aquest estudi és que, tal 
com hem explicat en l’apartat de la metodologia, hem procedit 
a fer un mostreig proporcional per comarques. És a dir, tenint en 
compte la població més gran de les comarques de Catalunya, que 
és la del Barcelonès, hem ponderat un percentatge d’entitats per 
cadascuna de les comarques a partir d’aquesta dada. Així doncs, 
ens hem trobat amb la dada remarcable que s’ha donat un percen-
tatge molt elevat de comarques en les quals s’ha descartat ana-
litzar entitats. Per tant, es pot deduir que, encara que la comarca 
del Barcelonès destaca clarament en nombre en totes les entitats, 
atenent a la proporció, la presència d’entitats en les comarques 
de Catalunya indica que la seva oferta és més quantiosa. 

Com hem dit, quan la gent gaudeix de la formació en alguna 
expressió artística relacionada amb la música, la dansa o l’art 
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dramàtic, empra una diversitat de camins: entitats formatives en 
tota regla, les quals tenen com a pretensió fonamental formar, o 
si no n’hi ha a l’abast o senzillament com a preferència personal, 
camins que no necessàriament són formatius de manera explíci-
ta, que en aquest mapa es representen per les entitats informals. 
Efectivament, aquesta dada es veu confirmada i arribem a una 
altra conclusió important: en matèria artística, la complementari-
etat entre l’educació no formal i la informal és evident. La gent 
empra un àmbit o un altre de manera molt significativa. Per tant, hi 
ha comarques on la presència d’educació no formal és menor a la 
proporcional, però que en canvi tenen una xarxa extensa d’enti-
tats d’educació informal, i això sense haver-la computat tota. Així 
doncs, s’intueix que, si ho haguéssim fet, el nombre de comar-
ques seria molt més elevat i l’índex d’educació informal artís-
tica seria molt més elevat. Supera el de l’educació no formal en 
14 comarques (un 33,3 % del territori) i es dona un equilibri entre 
ambdues modalitats en 11. Si sumem aquestes comarques a les 
anteriors, obtenim que en 25 (60 %) hi ha tanta oferta d’educació 
no formal i informal o més en les tres especialitats preponderants. 
Una altra dada interessant és hi ha dues de les comarques en què 
la màxima puntuació en educació no formal es manté també en 
educació informal: el Baix Llobregat i el Gironès. 

Atenent les característiques de les entitats analitzades (1992), en 
termes generals podem dir que la tipologia d’entitat que caracteritza 
l’educació no formal té un perfil clarament formatiu (69 %). És a 
dir, es tracta majoritàriament d’entitats que tenen com a objectiu 
principal formar en alguna de les especialitats. 

D’altra banda, com a dada general de la dependència institucio-
nal destaca la predominança de l’entitat privada. Els resultats 
indiquen que del totes les entitats analitzades on ha estat possible 
concretar aquesta dada (1936), un 77 %  són privades, un 15 % 
públiques i un 8 % publicoprivades. Com ja hem comentat, és 
possible donar-hi moltes interpretacions, però creiem, sens dubte, 
que tota aquella activitat que no es considera com a bàsica en la 
formació de les persones (la que correspon a l’educació formal) ha 
estat considerada clarament com una activitat, en certa manera, 
prescindible i, fins i tot, un luxe en segons quines especialitats. Si 
tenim en compte que estem considerant les entitats especialitza-
des en art, aquesta característica encara es fa més notòria. Per 
dir-ho d’una altra manera, com ja hem dit a l’inici d’aquest treball, 
desconeixem les dades sobre l’esport i l’educació no formal, però 
alguns indicis semblen indicar que és l’activitat esportiva és la ma-
joritària;29 clarament ha rebut suport. En canvi, la formació artística 
no és, ni de bon tros, considerada com quelcom prioritari a la vida 
de les persones, malgrat que la recerca indica que sí que ho és. 
En aquest estudi es fa molt palesa la seva presència. A la gent li 
agrada formar-se en art; ja ho hem vist en espais tant no formals 

29 En la recerca del Mapa educatiu de Santa Coloma de Gramenet (Trilla et al., 2001) ja s’indicava 
clarament aquesta dada. 
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com informals, però es troba amb diverses dificultats, i l’econòmi-
ca n’és una, sens dubte. 

Es pot observar un progressiu increment de la creació d’enti-
tats d’educació no formal a partir de l’any 1991 fins a on ha estat 
possible obtenir informació en un 69 % de les entitats. Per tant, 
entenem que el gran creixement d’entitats d’educació no formal 
a Catalunya es produeix a partir de la dècada dels anys noranta i 
que ha estat constant fins a dia d’avui. Per tant, aquella diversifi-
cació de l’educació a la qual feia al·lusió Delors l’any 1996 sembla 
que es posa en evidència en aquest estudi.

Quant a les temàtiques principals, s’observa un clar predomini de 
la dansa com a temàtica principal (37 %), seguida de la música 
(23 %) i del conjunt de les arts plàstiques, visuals, audiovisuals 
i el disseny (24 %), i de l’art dramàtic (15 %). Com a especiali-
tats úniques, tal com hem dit, destaquen la dansa, la música 
i l’art dramàtic, que juntes representen un total del 75 % de 
l’oferta en educació no formal. No hi ha dubte que la seva pre-
sència obeeix a diversos factors, un dels quals, creiem que molt 
important, és la tradició existent en aquestes modalitats. Es tracta 
d’especialitats molt cultivades des de fa molts anys tant en l’àm-
bit no formal com en l’informal i, en el cas de la música, també 
en el formal. Cal afegir que algunes han estat sotmeses a factors 
mediàtics i a modes diverses. En qualsevol cas, són especialitats 
molt presents en la nostra societat i es podrien considerar com a 
tòtems de l’educació artística.

La caracterització de l’oferta és majoritàriament formativa 
(83 %) i professionalitzadora (32 %), i les ofertes sobre altres mo-
dalitats són encara, com els casals vacacionals (11 %), tot i que 
tenen una presència força considerable, que, de ben segur, s’ha 
incrementat als darrers anys. També cal considerar que altres mo-
dalitats com els cicles, els seminaris o les conferències represen-
ten un percentatge important (14 %), tot i que aquesta modalitat 
és més pròpia d’entitats com les de producció i/o conservació 
(59 %), tipologia en la qual l’oferta formativa no hi és tan present. 
Creiem que aquesta varietat en les activitats reflecteix molt bé el 
moment actual en el terreny educatiu. És a dir, certament s’espera 
que les entitats formin en les seves especialitats, però també que 
ofereixen altres possibilitats cada dia més emergents. En alguns 
casos, estan relacionades amb la conciliació familiar i laboral i, 
també, amb el reforç i la col·laboració amb les entitats educatives 
formals, on destaquen clarament les entitats de producció i/o con-
servació, en especial, els museus. 

Pel que fa als grups d’edats, en les institucions que tenen oferta 
específica per grups d’edats, destaquen de forma molt clara la 
franja entre els 12 i els 18 anys i la dels joves (31 %), seguides de 
la infància (6-12 anys) com a col·lectiu (29 %). La primera infància 
(entre 0 i 6 anys) representa un 15 %, i la gent gran, només un 1 %. 
No obstant, cal tenir en compte que aquest col·lectiu pot trobar-se 
recollit en la categoria Totes les edats en aquelles entitats que hi 
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ofereixen la seva formació, la qual representa un 14 % sobre el total, 
o també en el grup d’adults (24 %). Cal afegir que hi ha un 21 % 
d’entitats en què no ha estat possible conèixer aquesta dada. 

Finalment, els col·lectius als quals s’adrecen les entitats consti-
tueixen una dada complicada, perquè requeriria un coneixement 
directe de les entitats per saber què ofereixen i què fan en realitat. 
Sigui com vulgui, algunes pinzellades apunten a un predomini del 
públic general sense matisos i diversos percentatges segons les 
especialitats semblen estar vinculats amb l’educació formal de 
manera més o menys evident. No obstant, voldríem ser cautelosos 
en la consideració d’aquestes dades, que, per exemple, sem-
blen indicar que hi ha poques activitats que atenguin necessitats 
educatives especials, la qual cosa no té per què coincidir amb la 
realitat, ja que les entitats, encara que no ho facin constar als seus 
programes, de fet n’atenen.

Pel que fa a l’especialitat de la dansa, cal destacar que un 55 % 
de les entitats (les que estan per sobre i les que es mantenen en 
la proporció) hi mantenen un ritme d’activitat òptim i un 45 % es 
troben per sota de l’esperat per mostreig proporcional de pobla-
ció. Quant a la presència d’institucions d’educació informal (con-
cretada en esbarts i altres grups dansaires), les dades indiquen 
que 35 comarques estan per sobre del que s’espera per mostreig 
proporcional, i 27, molt per sobre. En referència a les caracterís-
tiques més notòries de les entitats, el 33 % presenten altres te-
màtiques en les activitats. La combinatòria amb l’especialitat d’art 
dramàtic és lleugerament superior (11 %) i la combinatòria amb 
la de música representa un 7 %. Tanmateix, de forma majoritària, 
les entitats dedicades a la dansa presenten activitats exclusi-
ves d’aquesta especialitat. L’oferta per edats és certament molt 
àmplia i, tot i que la infància i la joventut són les categories més 
importants (77 %), hi estan presents altres categories.

Pel que fa a l’especialitat de música i educació no formal, hi 
ha 28 comarques que estan per sobre en oferta respecte al que 
els correspondria per població i 12 que es mantenen en l’esperat 
per mostreig envers la població i dues que hi estan per sota. Per 
tant, la pràctica totalitat del territori tindria una xarxa prou visible 
de formació en música. Val a dir que en aquesta dada hi incideix 
clarament la presència de les escoles municipals. Quant a les en-
titats d’educació informal en el cas específic de la música, ens 
hem centrat en corals i hem trobat que també hi ha una àmplia 
representació de formació musical a través d’aquestes entitats. 
Així doncs, hi ha 24 comarques que estan per sobre del que els 
correspondria per mostreig proporcional, una dada molt similar a 
la localitzada en el cas de la música. Com s’ha comentat, en la for-
mació musical caldria afegir un canal força invisible i poc regulat, 
però molt habitual: les classes particulars. Segons els resultats, 
la predominança de les entitats privades en aquesta especialitat 
és elevada —s’arriba a un 64 % de la mostra—, però no tant com 
passava amb la dansa. Si es té en compte que es tracta d’una de 
les especialitats majoritàries —recordem que atenent les temàti-
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ques principals de l’educació no formal representava un 23 %—, 
s’observa que l’oferta privada duplica a la pública. Pel que fa a les 
temàtiques tractades dins el programa d’activitat de les entitats 
analitzades, cal assenyalar que hi ha 348 entitats (79 %) que tenen 
com a única activitat la formació en música, la qual cosa és alta-
ment significativa atès el grau d’especialització de les entitats.

En referència a la tipologia d’entitats que majoritàriament es 
dediquen a la formació de la música, la més representativa és la 
formativa —un 89 % del total. Algunes de les entitats analitza-
des presenten algun vincle amb l’educació formal en diversos 
sentits; per exemple, per oferir-se en la preparació de proves al 
sistema formal (120, que representen un 27 %), a més del que hem 
comentat sobre les escoles municipals, que representen el 22 %. 
Pel que fa a l’entitat cultural (8 %), l’entitat més representativa és 
l’agrupació sociocultural especialitzada, i dins d’aquesta, l’associ-
ació (26 sobre 33). 

Per tant, en vista dels resultats, les activitats formatives, junta-
ment amb les professionalitzadores, tenen una presència molt 
significativa (80 %), i de la resta d’activitats, els cicles, conferèn-
cies i seminaris constitueixen la categoria més elevada, encara 
que molt llunyana. Com hem comentat al capítol de la dansa, els 
casals vacacionals, tot i que tenen una presència encara escassa, 
comencen a fer un paper en les entitats formatives. Un 75 % de 
les entitats (330) assenyalen que tenen una oferta específica per 
a un o diversos grups d’edats. S’observa que, tal com passava 
amb la dansa, els grups dels més joves (dels 0 als 18 anys) són 
els majoritaris (71 %), però aquí les categories dels 6 als 12 anys 
i dels 12 al 18 anys estan igualades, i la dels més petits, de 0 a 6 
anys, és la minoritària. El grup d’adults té un percentatge important 
(29 %) i insistim en la idea que la dada sobre el grup de la gent 
gran hi pot estar molt fàcilment aombrada, ja que no consta com a 
específica en les entitats, però amb probabilitat pot estar present a 
les entitats. 

En referència a l’art dramàtic, hi ha 24 comarques que ofereixen 
una formació en teatre proporcional i elevada, que en percentat-
ge del territori es tradueix en un 57 % i que també és força elevat 
quant a educació informal. El nombre d’entitats culturals és supe-
rior a les especialitats i resta més equilibrat respecte a la categoria 
majoritària de les entitats formatives. D’altra banda, les entitats 
escenicomusicals representen un percentatge important, seguides 
de les entitats de producció i conservació. Per tant, les categories 
d’entitats formatives i culturals són les majoritàries. 

En aquest apartat s’han recollit 28 companyies teatrals sobre les 
82 registrades i analitzades; és a dir, un 34 % de les entitats cul-
turals són companyies de teatre, algunes professionals i d’altres 
amateurs, però tant les unes com les altres dediquen un espai del 
seu temps a l’activitat formativa. L’altra modalitat més freqüent en 
les entitats culturals són les associacions socioculturals especialit-
zades; en concret, les associacions que es dediquen al teatre. 
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Quant a la categoria d’entitats formatives, hi ha una gran majo-
ria de centres formatius (108, que representen un 84 %) i la resta 
són entitats relacionades amb empreses de serveis educatius que 
inclouen la formació en teatre. Si observem les dades, comprovem 
que l’entitat privada segueix sent la preponderant (67 %). Les 
entitats d’art dramàtic que tenen altres temàtiques en els progra-
mes d’activitats —que són 51— presenten una combinatòria amb 
l’especialitat de dansa lleugerament superior (18 %). 

Pel que fa a la caracterització de l’oferta, 228 entitats tenen una 
oferta formativa, tot i que la formació es complementa en la majo-
ria dels casos (76 %) amb altres tipologies d’activitats. Pel que fa 
a l’oferta formativa del teatre en l’àmbit educatiu no formal, no té 
una presència gaire evident en la formació adreçada a un públic 
professional i resta molt repartida en diferents modalitats. Si tenim 
en compte les dades en d’altres especialitats, en el cas de l’art dra-
màtic les formatives relacionades amb l’educació formal destaquen 
lleugerament per sobre, ja que hi ha entitats que inclouen aquesta 
oferta assessorant al professorat de diferents maneres i, també, 
com a activitat per realitzar en els centres escolars o instituts. Així 
doncs, de manera majoritària, les entitats dedicades a l’art dramà-
tic acostumen a establir grups determinats d’edat (83 %). D’altra 
banda, a diferència de les altres especialitats, el grup d’adolescents 
i joves destaca clarament entre les categories i arriba a constituir un 
42 % en les entitats que especifiquen els grups d’edat. 

Quant a les entitats d’arts plàstiques, arts visuals, arts audio-
visuals i disseny, la gran majoria es concentren a la província de 
Barcelona i a la comarca del Barcelonès (un 45 % del total). Cal dir 
que, igual que en el cas de la música, la presència d’escoles munici-
pals ha estat molt evident en el recompte. L’entitat especialitzada a 
formar, com hem vist a les dades generals, segueix sent la prioritària 
(65 %), seguida de l’entitat cultural, amb un 19 %. D’aquestes, la 
majoria —un 61 %— tracten l’especialitat de les arts visuals i les 
audiovisuals. Com hem dit, els establiments comercials estan molt 
protagonitzats per les arts plàstiques (77 %). Una vegada més, en 
coherència amb els resultats generals, hi ha una preponderància 
evident d’entitats privades, que constitueixen un 76 %. 

Pel que fa al circ, és l’especialitat artística més minoritària, tot i 
que és una de les que proporcionalment tenen més oferta educa-
tiva vinculada a l’educació formal i, d’altra banda, adreça la seva 
oferta a una varietat important d’edats. 

Quant a les entitats de producció i conservació, hi ha dues dades 
que ens semblen molt significatives: una és la seva presència com 
a entitats públiques que destaca per sobre de les altres i una altra 
és la seva oferta adreçada a forjar vincles amb l’educació no formal, 
que representa un percentatge important de la seva oferta (31 %). 
Cal destacar que ens ha estat possible localitzar i analitzar 127 en-
titats en tot el territori català. Quan s’observa amb deteniment de 
quina tipologia d’entitats es tracta, es comprova que pràcticament 
la meitat són museus (48 %) i que les fundacions d’artistes i col·lec-
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cionistes constitueixen un 14 %. De la resta de percentatges, des-
taca especialment el d’una categoria certament àmplia (25 %) en la 
qual tenen cabuda aquelles entitats que reben algunes vegades el 
nom específic de «centre d’art» i es dediquen bàsicament a promo-
cionar alguna vessant artística de múltiples maneres, entre les quals 
habitualment n’hi ha alguna d’educativa. Finalment, hi ha la catego-
ria Col·lectius creatius (13 %). Les temàtiques principals tractades 
per les entitats tenen com a protagonista les arts plàstiques (40 %), 
seguides de les arts visuals (29 %). La història de l’art és present en 
un 23 % de les entitats i, finalment, hi ha un 8 % de temàtiques molt 
variades, entres les quals trobem art dramàtic i arts audiovisuals, 
música, fotografia, disseny, cinema, literatura i diversitat artística. 

Pel que fa als centres cívics, hem vist que la vessant artística hi té 
un protagonisme indiscutible, tot i que només hem recollit dades 
de la ciutat de Barcelona. Les arts plàstiques i les arts visuals i au-
diovisuals són les temàtiques prioritàries en les seves activitats. 
D’altra banda, és interessant constatar que bona part de les activi-
tats s’adrecen a un públic infantil i adolescent.

Quant a l’apartat de literatura, ens ha estat possible localitzar i 
registrar 1.042 entitats, la majoria de les quals són biblioteques. En 
termes generals, considerarem quina presència tenen les entitats 
dedicades a l’educació no formal de la literatura, des d’activitats 
d’animació a la lectura fins a tallers específics d’escriptura, cicles 
o monogràfics sobre estils o gèneres literaris o d’autors en particu-
lar. Segons les dades registrades, aquesta especialitat amb oferta 
educativa es dona principalment a les biblioteques, amb una pre-
sència del 90 % sobre el total, i l’altre 10 % correspon a entitats 
diverses, tot i que insistim que es tracta d’una dada sobre la qual 
caldria aprofundir molt i millor.

El nombre d’entitats localitzades al territori català que, en prin-
cipi, tracten una diversitat artística en el seu marc és aproxi-
madament de 225, amb una presència important a la província 
de Barcelona, on, com sempre, per qüestions proporcionals de 
població, s’hi concentra pràcticament el 90 % de les entitats 
localitzades (un 30 % a la comarca del Barcelonès i un 25 % al 
Baix Llobregat, per exemple). De forma aproximada, les especi-
alitats que s’hi troben a vegades senzillament estan agrupades 
amb una categoria artística general i, en d’altres, es fa referència 
a algunes especialitats. Si s’observen les temàtiques que es trac-
ten en aquestes entitats, es detecta una curiosa correlació amb 
les dades generals d’aquest estudi, com si talment fos un mirall 
reduït i força proporcionat de la realitat. La música, l’art dramàtic i 
la dansa (22 %, 22 % i 20 % respectivament) són les especialitats 
predominants, seguides de les arts plàstiques, les arts visuals i 
les arts audiovisuals, que, en total, tenen una presència del 19 %. 
La diversitat artística (8 %), la literatura (6 %) i el circ (3 %) són els 
percentatges més minoritaris. 

Com a conclusió final, ens agradaria remarcar que hem pogut 
constatar que l’educació no formal artística té una presència molt 
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considerable a Catalunya i ofereix una varietat important d’es-
pecialitats, entre les quals predominen la dansa, la música i l’art 
dramàtic. Les arts plàstiques, les arts visuals i les arts audiovisuals 
i el disseny, analitzades de forma conjunta, superen el percentat-
ge de l’art dramàtic. En els casos en què s’ha pogut constatar un 
perfil d’entitats d’educació informal (dansa, música i art dramàtic), 
els resultats indiquen que la seva presència és molt gran i que en 
determinades comarques supleix de forma evident institucions 
educatives no formals. D’altra banda, aquest estudi palesa que, 
tot i que el Barcelonès tingui la concentració d’entitats més eleva-
da en totes les especialitats, si atenem al mostreig proporcional, 
la presència en algunes comarques i en algunes especialitats és 
molt més elevada. En voldríem destacar algunes, com ara el Baix 
Llobregat o el Gironès en totes les especialitats; el Vallès Oriental 
en dansa, i l’Alt Penedès, el Segrià o el Bages en música. Final-
ment, cal destacar que el predomini de l’entitat privada és molt alt 
en totes les entitats, amb una única excepció, les entitats de pro-
ducció i/o conservació. D’altra banda, les activitats tenen alguna 
mena de vincle amb l’educació formal en funció de l’especialitat 
i algunes ofertes relacionades amb la conciliació laboral i familiar 
(casals vacacionals) hi comencen a tenir presència.

En qualsevol cas, en aquest estudi s’ha fet evident que a la gent li 
agrada desenvolupar la seva faceta artística de múltiples maneres. 
Això ens fa pensar, i molt, si l’oferta existent cobreix realment les 
necessitats de la població o, si més no, si la realitat existent se’ns 
planteja com el reflex d’una necessitat que es pot satisfer mitjan-
çant camins diversificats entre l’educació no formal i informal. 

3.2. Consideracions sobre l’estudi

Com qualsevol treball, sempre hi ha aspectes que són millorables 
i és important reconèixer-los per tal que serveixin d’esperó per a 
noves propostes que concretem més endavant.

En aquest estudi hem pretès acostar-nos a una realitat per fer-ne 
una fotografia, però la realitat es difícil de captar en la seva totali-
tat. Com ja hem dit en diversos punts d’aquest estudi, segur que 
se’ns han escapat agents. La dita «a la taula d’en Bernat, qui no 
hi és no hi és comptat» —i que hem apuntat en algun dels apar-
tats— no pot ser més oportuna. A la taula d’en Bernat —o sigui 
a aquest estudi— s’hi ha assegut qui s’ha deixat trobar i, qui no, 
malauradament no hi és. També és cert que potser no s’han trobat 
tots els camins per arribar a alguns agents susceptibles de tenir 
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en compte, i ens hi atribuïm la responsabilitat. Malgrat tot, val a dir 
que, si no hem arribat al 100 %, ens hi hem acostat. 

D’altra banda, el criteri d’agrupació d’especialitats artístiques es-
tablert potser no és compartit per tothom; la voluntat en la nostra 
proposta ha estat fer una fórmula que faciliti l’aplicació de la meto-
dologia i respongui al màxim a una realitat, l’artística, molt diversa 
i no sempre fàcil de catalogar i sistematitzar. De fet, hi ha paràme-
tres que ens han servit de guia en molts moments, però una cosa 
són les especialitats i una altra les entitats i com s’organitzen. Amb 
això volem dir que sovint les fronteres són molt subtils i el marge 
d’interpretació és opinable i fins i tot discutible. Per exemple, tot 
l’estudi està estructurat en especialitats, amb una excepció, les 
entitats de producció i conservació. Ens va semblar oportú consi-
derar-les com a entitats i analitzar els continguts tractats, però ben 
bé es podia haver fet al revés, és a dir, considerar les temàtiques 
principals per entendre-les com a especialitats. Això també afecta 
l’extens i amplíssim camp de les arts plàstiques, les arts visuals, 
les arts audiovisuals i el disseny, que l’abast de l’estudi va recoma-
nar d’agrupar. Certament, és un grup de naturalesa heterogènia 
amb el qual alguns experts en la matèria no se sentiran còmodes. 
No hem de perdre de vista, però, que el nostre objectiu ha estat fer 
una fotografia global sobre la qual posteriorment es poden foca-
litzar estudis molt més concrets. La perspectiva general a la qual 
volíem arribar obligava a extreure el màxim d’informació per sobre 
de l’aprofundiment. 

Com hem dit a l’estudi, algunes dades són certament complexes 
de localitzar. A les primeres proves pilot, la concreció de les edats 
i els col·lectius ja se’ns va presentar com la dada dura per excel-
lència; de vegades consta, i d’altres vegades, no. Va passar el 
mateix amb els anys d’obertura de les entitats —la dada històrica 
ens semblava imprescindible—, que, gràcies a la constància de 
l’equip col·laborador i a les consultes, es van poder aconseguir. 
Evidentment, en manquen, com és el cas de les entitats a les quals 
ens hem referit anteriorment del conjunt de les arts. 

Finalment, cal subratllar que la quantitat de dades localitzades 
no va jugar a favor d’aprofundir en tres qüestions de l’estudi. La 
primera fa referència als centres cívics. Al territori català hi ha 
moltes entitats que es pot entendre que pertanyen a una categoria 
similar i, de fet, moltes es localitzen amb aquesta denominació; 
tanmateix, ens hem centrat en els centres cívics de Barcelona. La 
segona i la tercera tenen a veure amb l’especialitat de literatura i 
diversitat artística: l’única explicació que podem donar és, senzi-
llament, que la dimensió de la resta d’especialitats artístiques no 
ens hi ha permès aprofundir com ens hauria agradat. 
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3.3.  Propostes, idees i projectes per 
continuar treballant

Arran dels resultats obtinguts en aquest estudi, sens dubte, s’han 
plantejat diverses propostes i han sorgit idees i projectes per 
seguir treballant i aprofundir més en aquesta rica i extensa realitat 
educativa.

Quant a les propostes, n’hi ha algunes que ens agradaria desta-
car com a necessitats i que concretem tot seguit:

1. Enfortir vincles entre l’educació formal, la no formal i la 
informal. 

2. Permetre l’accés de la ciutadania al coneixement de les 
entitats.

3. Posar en evidència la necessitat de suport i acompanya-
ment de les institucions públiques.

4. Crear una o algunes entitats per a la gestió d’activitats 
educatives amb professionals especialitzats. 

5. Crear una xarxa de suport per incentivar la presència de 
determinats col·lectius.

6. Empoderar determinades comarques en l’organització 
d’esdeveniments d’algunes especialitats.

Enfortir vincles entre l’educació formal, la no formal i la infor-
mal és un clam educatiu que ressona des de fa molts anys, força 
compartit per la comunitat educativa i que, d’una manera especial, 
s’ha transmès en aquests resultats. Les persones quan es formen 
emprenen camins diversos, que no són necessàriament els del 
sistema educatiu reglat. Ergo, atenent la realitat, es fa evident la 
necessitat d’enfortir vincles entre els diferents agents educatius. A 
continuació en posem alguns exemples. La realitat ens demostra 
que hi ha entitats i agrupacions que eduquen sense tenir uns pro-
pòsits educatius explícits, la qual cosa ens sembla necessària. No 
totes les activitats artístiques han d’estar regulades estrictament 
per uns objectius i propòsits explícitament educatius i la realitat 
és plena d’exemples d’aquesta índole. Però també és cert que hi 
ha entitats que sí han inclòs en els seus programes algunes for-
macions, com ara companyies de teatre o de dansa amateurs o 
professionals, esbarts dansaires o corals i tantíssimes associaci-
ons que són al sac genèric de les entitats culturals. Donades les 
circumstàncies, convindria establir alguns lligams amb instituci-
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ons d’educació no formal que permetessin un aprenentatge mutu 
entre les unes i les altres: les unes guanyarien en eficàcia educa-
tiva, i les altres, en espontaneïtat de la seva especialitat, amb el 
propòsit compartit d’ampliar coneixement sobre l’especialitat a la 
qual es dediquen. 

Una altra necessitat vinculada a la idea d’enfortir vincles està 
relacionada amb dues tipologies d’activitat que hem recollit en 
aquest estudi. Tot i que encara representen un percentatge prou 
escàs —amb l’excepció de les entitats de producció i conserva-
ció pel que fa a les dues primeres que esmentarem—, resultaria 
molt beneficiós per a tothom incrementar la seva presència. Es 
tracta de les activitats formatives complementàries, la formació 
i assessorament docents i les activitats extraescolars; és a dir, 
aquelles activitats que uneixen l’educació formal amb la no formal 
per reforçar o col·laborar a fi d’ampliar i aprofundir determinats 
continguts. Avui en dia les escoles i els instituts sovint obren la 
porta i proposen als seus alumnes viure activitats dinàmiques i ex-
periencials diverses. Les visites als museus i les activitats que s’hi 
duen a terme en són un bon exemple. Però encara es podria fer 
més i millor. Sens dubte, és tremendament positiu assistir al taller 
d’un artista plàstic, compartir un temps i un espai amb un club de 
lectura o participar en una coreografia. La llista d’idees i suggeri-
ments podria ser infinita i, si en la seva elaboració hi participen els 
màxims protagonistes (els mateixos agents de l’educació formal 
i de la no formal), aleshores el perfil de les activitats segur que en 
surt beneficiat. 

Tanmateix, no hi ha dubte que aquesta proposta va estretament 
vinculada a la de permetre l’accés de la ciutadania al conei-
xement de les entitats. Això comportaria diversos beneficis; en 
primer lloc, les persones tindrien més coneixement de l’existència 
de les entitats d’educació no formal artística. Però no seria pas 
l’únic, sinó que ajudaria de forma evident a crear els vincles més 
òptims entre els diferents àmbits. Quan hom coneix, pot em-
prendre camins. I un d’ells podria ser l’esmentat anteriorment: la 
creació de vincles que fessin més òptima la relació educativa. Per 
exemple, que una entitat especialitzada en dansa tingui coneixe-
ment d’altres agents relacionats amb aquesta especialitat o amb 
d’altres, siguin entitats culturals o d’una altra índole, sens dubte 
és un bon punt d’inici per ampliar perspectives, equips, coordi-
nacions o propostes formatives diverses. En definitiva, sinergies 
on conflueixen interessos propis i comuns amb ànim d’emprendre 
noves propostes.

En tercer lloc —que no vol dir menys important—, plantegem una 
proposta que ens sembla també fonamental arran dels resultats 
obtinguts: fer visible la necessitat d’aconseguir un major suport 
per part de les institucions. Els resultats han estat clars, tant pel 
que fa a l’evidència de l’existència de l’educació no formal en tot el 
territori, com quant al percentatge elevat d’iniciatives privades. Ja 
hem constatat en aquest estudi que l’activitat artística és valorada i 
practicada per la població de Catalunya. Per tant, és fàcil preveure 
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que, si accedir-hi fos menys costós econòmicament, de ben segur 
que més persones hi accedirien, especialment aquelles que malau-
radament no poden ni plantejar-se aquesta opció. Això vol dir, sens 
dubte, que la realització d’aquest tipus d’activitats està molt deter-
minada per raons econòmiques. L’acompanyament i el suport es 
poden fer en molts sentits; per exemple, contribuint a establir els 
vincles esmentats anteriorment. Les institucions públiques poden 
donar suport a la realització d’activitats formatives adreçades a 
les escoles o als instituts de secundària, perquè, en primer lloc, es 
coneguin les unes a les altres i, doncs, ampliar una oferta important 
de possibilitats educatives en el marc exterior a l’escolar. 

El disseny d’aquests vincles podria anar a càrrec de persones ex-
pertes en educació, de manera que es podria preveure la creació 
d’una o algunes entitats per a la gestió d’activitats pedagògi-
ques amb professionals especialitzats. Certament, ja existeixen 
grups que es dediquen a treballar el vincle entre l’art i l’educació, 
alguns dels quals s’han analitzat i comentat en aquest estudi. Ens 
referim, però, a un organisme més genèric competent en matèria 
educativa que perfili diferents possibilitats d’activitats o asses-
sorament als professionals que exerceixen funcions clarament 
educatives, als quals, sovint, els manca coneixements sobre això. 
Hi ha professionals de la pedagogia que estan ben formats per 
exercir aquestes funcions absolutament necessàries per a l’òptim 
funcionament de moltes formacions, juntament i de forma interdis-
ciplinària amb experts de l’àmbit artístic: des del disseny de cursos, 
materials adaptats, reculls bibliogràfics o gestió de xerrades, fins a 
seminaris i conferències en què el valor educatiu és el motiu princi-
pal. Hem vist en l’estudi una presència incipient d’algunes entitats 
que ofereixen activitats educatives fora del marc de la seva activitat, 
com per exemple, casals vacacionals. Així mateix, com ja s’ha dit, 
hi ha entitats (especialment les de conservació i producció), encara 
que en un percentatge petit, que tenen una carta d’activitats ober-
tes a escoles i a centres diversos (les formatives complementàries 
en el nostre estudi) i, també, formació i assessorament per a do-
cents. Es tractaria de posar a disposició d’aquestes entitats profes-
sionals preparats per gestionar més i millor aquestes activitats, que, 
sens dubte, estan en ple procés de creixença. 

Aquesta proposta es pot vincular molt bé a una altra, que és la 
de crear una xarxa de suport per incentivar la presència de 
determinats col·lectius. De fet, aquesta ben bé podria ser una de 
les gestions de la creació d’entitats pedagògiques que acabem de 
comentar. En el nostre estudi hem vist que hi ha determinats col-
lectius que tenen poca visibilitat en les entitats analitzades, si més 
no segons el que hem pogut esbrinar. Tanmateix, com hem dit, 
la realitat segur que supera els resultats evidents; és a dir, moltes 
d’aquestes entitats gestionen activitats amb col·lectius com ara el 
de les necessitats educatives especials o persones amb risc d’ex-
clusió social. Sens dubte, es pot fer millor i comptar amb el suport 
d’alguns professionals també especialitzats en aquest tema pot 
obrir fronteres que, ara per ara, encara resten força impermeables 
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per a determinats sectors. Si a les entitats en qüestió se’ls pot 
ajudar en aquest sentit, moltes s’hi comprometran.

La darrera proposta fa referència a la necessitat d’empoderar 
determinades comarques en l’organització d’esdeveniments 
d’algunes especialitats artístiques. En el nostre estudi hem 
assenyalat territoris molt proclius a cultivar-ne: el Baix Llobregat, 
l’Alt Penedès, el Segrià i, sens dubte, el Gironès, entre molts altres. 
N’hi ha que destaquen en gairebé tot i en d’altres sembla que la 
tradició hi ha deixat petjada en un o diversos sentits. De vegades, 
l’organització d’esdeveniments d’especialitats artístiques sorgeix 
de manera espontània (organització de coordinadores, festivals, 
trobades, etc.), però un cop es compta amb la localització con-
creta de les entitats, resulta més senzill portar-ho a terme. El grau 
d’expertesa d’algunes sembla indicar-ho de forma prou evident i, 
sens dubte, aquest nivell d’empoderament també es pot plantejar 
com una qüestió a debatre a escala intercomarcal, ja que, com 
mostren els resultats, el protagonisme no acostuma a ser únic. 

Les idees i els projectes per seguir treballant són molt nom-
brosos. És com si aquest estudi hagués anat obrint capses i més 
capses dins les quals hi hagués moltíssimes possibilitats. D’entra-
da, totes les propostes que hem plantejat ja podrien ser, en elles 
mateixes, nous projectes. Però ara ens referirem a aquells que, a 
banda de les propostes derivades dels resultats, se’ns acudeixen 
com a idees a gestar per seguir coneixent més i millor el territori. 

Certament, els resultats d’aquest estudi apunten que la presència 
de l’educació no formal és important i que, en molts casos, n’hi ha 
un nombre d’entitats prou satisfactori. Quan es va iniciar el procés, 
es van tractar moltíssimes entitats, de les quals s’ha realitzat un 
fotografia global propera a la realitat. Per tant, una nova idea o 
projecte que ens sembla important de recalcar és el coneixement 
més en profunditat d’aquestes entitats. Com a dada general, 
podem dir que la presència és prou òptima (un 1,8 de mitjana entre 
l’1 i el 3 no està malament), però amb la presència no n’hi ha prou 
per demostrar el bon estat de salut de l’educació no formal. Com 
porten a terme les activitats? L’educació és realment el motiu més 
important de les seves accions? Permeten un accés majoritari a 
la població? Que totes les entitats d’educació no formal tinguin 
en principi un objectiu educatiu clar no vol dir necessàriament 
que pedagògicament les coses es facin com cal fer-les. És a dir, 
l’objectiu pot ser-hi, però això no té per què traduir-se en un bon 
estat de salut educativa, que, en canvi, una altra tipologia d’entitat 
que no tingui com a únic objectiu educar pot assolir plenament 
i favorablement. Les propostes 4 i 5 es poden derivar clarament 
d’un projecte d’aquestes característiques.

Si ens preguntéssim si les entitats en general permeten un accés 
majoritari de la població, la resposta seria que no, perquè, senzilla-
ment, hi ha un sector important de persones que probablement no 
s’ho pot permetre. Com hem vist, els percentatges d’institucions 
privades en pràcticament totes les especialitats és molt elevat. 
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L’educació no formal artística és majoritàriament privada i, donat 
que no ens ha estat possible saber-ne el cost, creiem que una 
proposta és conèixer amb més profunditat quin cost implica 
i en funció de quines especialitats. És a dir, es tractaria de fer 
un mapa amb nivells, però per raó econòmica. Com hem dit a 
la proposta 3, si aquestes institucions rebessin un major suport 
públic i es creés una extensa xarxa formativa que permetés a tots 
els grups socials d’accedir-hi, la formació artística guanyaria pre-
sència i qualitat. Val a dir que les formacions que compten amb 
un millor accés són les entitats de producció i conservació, i si 
haguéssim aprofundit en l’anàlisi, segur que hauríem esbrinat que 
la literatura també, atès el percentatge elevat de biblioteques. 

Una altra idea o projecte que ens sembla interessant, arran dels 
resultats obtinguts, és conèixer més i millor l’impacte de l’edu-
cació informal. Hem vist que en les especialitats majoritàries la 
seva presència és realment molt notable, i que en molts casos 
supera la presència de l’educació no formal, i això tenint en 
compte que només n’hem considerat una part. Aquest projecte 
podria derivar en qüestions relacionades amb totes les propostes 
anteriors. Com més coneixement, més vincles es poden fer i, per 
tant, més fàcil és executar un pla de millora pedagògic on aques-
tes entitats tinguin un grau alt d’implicació per la seva expertesa 
temàtica i experiencial. 

Una altra qüestió important a treballar a partir d’un projecte és la 
d’indagar i aprofundir en els aspectes referents a la caracterit-
zació de l’oferta. Hi ha una dada que ens sembla molt interes-
sant: la que fa referència al vincle de les entitats amb l’educació 
formal. Com hem comentat al llarg d’aquest estudi i a les propos-
tes, és evident que d’uns anys ençà l’educació formal s’ha anat 
obrint de manera considerable a una diversitat d’agents educa-
tius, i ens semblaria molt rellevant, a partir del que hem dit a les 
propostes anteriors,primer conèixer per després fer. 

Aprofundir en alguns aspectes tractats de manera més super-
ficial a l’estudi inclou, entre d’altres accions, ampliar la mostra 
d’entitats afins o similars a la categoria Centres cívics a Catalunya 
i les especialitats de literatura i diversitat artística. Malauradament, 
vam haver d’economitzar esforços i anar al límit en la resta d’es-
pecialitats per extreure resultats fiables i vam haver de sacrificar 
alguns temes. La literatura, una temàtica de la qual ens sentim 
molt a prop per raons professionals, en va ser una. Les nostres 
dades evidencien que la xarxa de biblioteques protagonitza de 
manera evident la feina educativa, però la dada obtinguda d’altres 
entitats (grups lectors, de recerca, llibreries...) segur que és ampli-
able i mereix ésser coneguda en profunditat. 
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3.4. Un punt final amb punts suspensius

Posem punt final a aquest estudi, però amb uns punts suspen-
sius ben visibles. Com hem dit anteriorment, el treball ha posat en 
evidència moltes qüestions. La més innegable és una existència 
extensa, un teixit molt atapeït, d’educació no formal artística. De 
les dades resultants, se’ns han obert nous horitzons que mostren 
noves accions a fer que clamen com a necessitats: optimització 
de la millora educativa amb bons professionals de la pedagogia 
amb equips multidisciplinaris, necessitat de suport i compromís 
per part de les institucions públiques, creació de vincles i xarxes 
que amplifiquin i enriqueixin el traspàs de coneixement i d’experi-
ència, etc. 

Hem iniciat aquest projecte amb unes paraules de Tortell Poltro-
na, amb les quals ens fa pensar en com l’ésser humà és artista en 
essència i, en conseqüència, que explorar aquesta faceta humana 
pot ajudar a humanitzar-nos. Amb altres paraules, «To be culturally 
educated requires more than being exposed to the cultural canons 
and/or participate as an audience. It means to find meaning in life 
by participating in cultural expressive media» (Rasmussen, 2017, 
p. 14). Tan de bo que aquest batec rítmic i constant esdevingui el 
motor perquè així sigui.
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