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Introducció
Aquest informe té com a objec u analitzar els mo us pels quals els catalans no tenen ac vitat cultural o
en tenen menys de la que voldrien. Les argumentacions que s’han ngut en compte a l’hora d’analitzarlos estan relacionades amb la manca de temps, el preu, la manca d’interès, els problemes de salut o la
manca d’oferta pròxima, així com d’altres de menor incidència, com ara la manca d’oferta en general, el
fet no tenir amb qui compar r aquesta ac vitat o la preferència d’un consum cultural per Internet.
Aquesta anàlisi no pretén trobar relacions causals, ja que la diversitat dels mo us de no par cipació
cultural dels catalans és molt diversa a causa de la mul plicitat d’ac vitats que hi ha. Per aquest mo u es
valoren les correlacions observades per generar hipòtesis sobre les coincidències i les diferències entre
col·lec us.
Per tal d’analitzar els perﬁls, s’ha creat un indicador per argumentació de no par cipació que engloba set
ac vitats culturals diferents: cinema, música, lectura, museus, espectacles, videojocs i concerts. Així,
aquest índex presenta quatre graus d’interès o de possibilitat de par cipació en les ac vitats per a cada
mo u de no par cipació:
• No els impedeix fer ac vitat cultural.
• Els impedeix fer unes poques ac vitats culturals (<30% de les ac vitats).
• Els impedeix fer algunes ac vitats culturals (30%-70% de les ac vitats).
• Els impedeix fer moltes ac vitats culturals (>70% de les ac vitats).

Quan una mateixa persona argumenta, per exemple, que no té temps per fer totes les ac vitats, el valor
que agafa l’índex és el màxim i, per tant, aquesta persona no pot fer més del 70% de les ac vitats
culturals per manca de temps. En canvi, si una persona només argumenta manca d’interès per a una de
les ac vitats culturals, el valor que agafa l’indicador és el segon més pe t, aquesta persona no pot fer
alguna ac vitat cultural per manca d’interès (<30%).
A més, per tal d’observar la relació entre cada argumentació i el mo u de no par cipació cultural, aquests
indicadors s’han creuat amb les variables de sexe, edat, estructura familiar, el fet de conviure amb
menors de 14 anys, els ingressos per persona a la llar, la situació laboral i el municipi de residència.
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1. La no par cipació cultural per manca de temps
La manca de temps és un fet transcendental que pot provocar clarament una disminució de les ac vitats
culturals entre la població de Catalunya. En concret, gairebé el 77% dels catalans ha argumentat que no té
prou temps per fer alguna de les ac vitats culturals, ja sigui anar al cinema, escoltar música, anar a
concerts, jugar a videojocs, anar a espectacles, a exposicions, o llegir algun llibre.
Gràﬁc 1. No par cipació cultural per manca de temps

La manca de temp s i les responsabilitats no els impedeixen fer
activitat cultural
30,28%

23,42%
La manca de temp s i les responsabilitats els impedeixen fer algunes
poques activitats culturals (<30% de les activitats)
La manca de temp s i les responsabilitats els impedeixen fer algunes
activitats culturals (30%-70% de les activitats)
25,37%

20,93%

La manca de temp s i les responsabilitats els impedeixen fer moltes
activitats culturals (>70% de les activitats)

És signiﬁca u que la manca de temps és un fet predominant per al 30% dels catalans, ja que els impedeix
fer la gran majoria d’aquestes ac vitats. Les diferències per sexe no són gaire diferents, però es pot veure
una certa polarització entre els homes, tot i que les diferències no siguin signiﬁca ves.
Gràﬁc 2. Impediments per fer ac vitat cultural
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Sí que s’observa, quan analitzem les dades per edat, que la manca de temps creix en les edats en què les
persones comencen a treballar i decreix sobtadament a mesura que surten del mercat laboral amb la
jubilació.
Gràﬁc 3. Corba d’edat

La corba de l’edat ens diu que el ritme de temps està lligat a la feina i, per tant, existeix una relació clara
entre la manca de temps per a l’ac vitat cultural i el fet de treballar, probablement pels efectes actuals de
la poca conciliació familiar. D’aquesta manera, com es pot observar en el gràﬁc següent, el fet de treballar
o de no treballar condiciona una divergència de respostes respecte a per què no hi ha par cipació
cultural; la feina implica menys disponibilitat de temps. Més del 40% de les persones que treballen
argumenten que no poden fer la gran majoria d’ac vitats culturals algun cop per manca de temps; en
canvi, el 39% de les persones que no treballen no consideren la manca de temps un impediment per fer
ac vitats culturals.
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Gràﬁc 4. Treballa/No treballa

Un altre factor en què s’observa una certa correlació amb l’argumentació de la manca de temps per a
l’ac vitat cultural és, lògicament, el fet de tenir ﬁlls.
Gràﬁc 5. Tenir o no tenir ﬁlls

Les dades també mostren una relació signiﬁca va entre aquest mo u de no par cipació i el fet de
conviure amb menors de 14 anys. Com més menors de 14 anys, menys temps per fer ac vitat cultural:
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Gràﬁc 6. Manca de temps per conviure sense/amb menors de 14 anys

Per a la resta de variables no s’han trobat diferències signiﬁca ves: el sexe, els estudis, el fet de treballar
d’autònom o per compte aliè, o els ingressos no sembla que inﬂueixin a l’hora d’incrementar les
probabilitats d’argumentar la manca de temps per fer alguna ac vitat cultural. Malgrat això, aquestes tres
variables (feina, ﬁlls i presència de menors de 14 anys a la llar) només expliquen un augment del 20% de
probabilitat que alguna persona indiqui que no té temps per fer ac vitats culturals. Per a la resta,
probablement, hi ha altres factors del context i de l’atzar de cada persona, i d’alguna altra variable no
recollida en l’enquesta, que expliquen per què les persones no tenen temps per fer ac vitats culturals.

2. La no par cipació cultural pel preu de l’ac vitat
S’observa que el preu de les ac vitats no és un fet que compor una disminució important de la
par cipació cultural entre la població de Catalunya. Això no obstant, per al 35% dels catalans, aquest
factor no els impedeix fer ac vitats culturals, mentre que per a un altre 31% només els impedeix fer-ne
unes poques, ja sigui anar al cinema, escoltar música, anar a concerts, jugar a videojocs, anar a
espectacles, a exposicions, o llegir algun llibre. És signiﬁca u que el preu de les ac vitats només afecta de
manera rellevant el 8,8% dels catalans.
Gràﬁc 7. La no par cipació cultural pel preu de l’ac vitat
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Les diferències per sexe són inexistents o no prou signiﬁca ves per establir una causalitat entre una
par cipació cultural més baixa derivada del preu de les ac vitats i el gènere de la persona.
Gràﬁc 8. Per sexes

Sí que s’observa, en canvi, una relació més clara quan analitzem les dades per edat, tot i que val a dir que
en una relació signiﬁca va inversa: com més gran és la persona, menys problemes suposa el preu per fer
ac vitats culturals.
Gràﬁc 9. Corba d’edat
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La tendència de l’edat ens diu que la disminució del consum cultural amb l’argument del preu està lligat
als ingressos al llarg de la vida: quan s’és jove no hi ha independència econòmica, per això el fet de no
tenir diners és un factor recurrent; en canvi, quan s’és més gran, deixa de ser un problema. Hi ha, per
tant, una relació entre el fet de no tenir ac vitats culturals a causa del preu i l’edat, que probablement té
a veure amb els ingressos.
No obstant això, les dades d’ingressos per persona a la llar del gràﬁc següent no semblen prou
signiﬁca ves per establir una relació directa; probablement, no és el total d’ingressos, sinó la
dependència econòmica, la que causa més probabilitats que una persona no faci una ac vitat cultural pel
seu cost. Això explicaria que, per a la majoria de catalans, el preu no és un mo u per no fer ac vitats
culturals, i per això els ingressos afecten tan poc. En canvi, sí que afecten altres factors com ara l’edat o la
dependència econòmica.
Gràﬁc 10. Correlació preu i nivell d’estudis

Un factor que presenta una certa correlació amb el preu és el nivell d’estudis. Contràriament al que es pot
pensar, el preu és un factor directament proporcional al nivell d’estudis; és a dir, com més nivell d’estudis,
més probabilitats d’argumentar que no es poden fer ac vitats culturals per aquest mo u. La lectura
correcta de les dades és que els ingressos no són importants per argumentar que el preu és un problema
per al consum cultural, i, per tant, encara que el nivell d’estudis condicioni la renda, no afecten en la
relació.
En el que sí que afecta el nivell d’estudis és en l’interès per la cultura. En aquest sen t, com més nivell
d’estudis, més interès per la cultura i, per tant, més probabilitats d’argumentar que no se’n consumeix pel
preu; en canvi, com menys nivell d’estudis, menys interès per la cultura, i, per tant, menys probabilitats
de dir que no se’n consumeix pel preu, atès que l’argument principal per la no par cipació cultural és la
manca d’interès.
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Gràﬁc 11. Nivell d’estudis

Per a la resta de variables no s’han trobat diferències signiﬁca ves; el sexe, el fet de tenir feina o el fet de
tenir ﬁlls o conviure amb menors de 14 anys no tenen inﬂuència a l’hora d’incrementar les probabilitats
que s’argumen la no par cipació pel preu de les ac vitats culturals. No consumir cultura pel preu té a
veure amb la dependència econòmica de l’edat i amb l’interès per la cultura, i aquells qui hi tenen interès
han de prioritzar ac vitats culturals; per tant, algunes no es podran fer pel preu.

3. La no par cipació cultural per manca d’interès
L’interès per fer ac vitats culturals està estretament relacionat amb el nivell d’estudis. Tanmateix, la
manca d’interès tan sols es focalitza en unes poques ac vitats. Així, no és freqüent una manca d’interès
per la gran majoria d’ac vitats culturals (13% dels catalans) o no tenir-ne per cap (18%). La majoria, però,
argumenten aquesta manca d’interès per unes poques ac vitats culturals (44%).
Gràﬁc 12. La no par cipació cultural per manca d’interès
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Pel que fa al sexe, sí que hi trobem diferències signiﬁca ves. S’observa que les dones tendeixen a dir que
no tenen interès únicament per unes poques ac vitats culturals concretes, mentre que, per a la resta, no
acostumen a jus ﬁcar la no par cipació per aquest mo u. En canvi, els homes sí que tendeixen a dir, en
moltes més ac vitats diferents, que no hi van per manca d’interès.
Gràﬁc 13. Per sexe

Quant a l’edat, no s’observen diferències entre els grups majoritaris, però sí en les edats extremes: els
més joves i els més grans. A par r dels 55 anys, la manca d’interès cultural comença a ser més recurrent;
en canvi, a par r dels 20 anys, la manca d’interès no és rellevant en la majoria d’ac vitats culturals, sinó
només en el cas d’algunes en concret per a cada persona.
Gràﬁc 14. Factors d’incidència
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Pel que fa a la resta de variables, les diferències no són signiﬁca ves. Només tenen signiﬁcació en el cas
del nivell d’estudis i de l’edat. Tot i així, el fet de tenir pocs estudis només explica el 3% de les
probabilitats d’argumentar una manca d’interès. Això ens indica que, encara que els estudis tenen a veure
amb l’interès per la realització d’ac vitats culturals, encara hi ha altres factors propis de la personalitat de
cada individu que hi poden tenir molta més incidència.

4. La no par cipació cultural per problemes de salut
Els problemes de salut i de mobilitat no sembla que nguin un impacte important en la par cipació
cultural dels catalans, ja que el 85% no ha aﬁrmat en cap de les ac vitats culturals que no la faci per
problemes de salut.
Gràﬁc 15. La no par cipació cultural per problemes de salut

Per a altres variables, com ara el sexe o el nivell d’estudis, no hi ha diferències signiﬁca ves. L’únic
element deduïble és que, lògicament, l’edat és un factor signiﬁca u: a mesura que augmenta l’edat, les
probabilitats d’argumentar que no es pot anar a un esdeveniment cultural per qües ons de salut
s’incrementen.
Gràﬁc 16. L’edat augmenta els problemes per fer algunes ac vitats culturals
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5. La no par cipació cultural per manca de proximitat d’ac vitats
d’aquest pus
La manca de proximitat dels esdeveniments culturals no sembla que provoqui un impacte important en el
catalans, ja que el 80% no ha aﬁrmat, en cap dels casos que es recullen, que no facin l’ac vitat cultural
per manca d’oferta pròxima.
Gràﬁc 17. La no par cipació cultural per manca de proximitat de les ac vitats

Per a la resta de variables no hi ha diferències signiﬁca ves, ni per al sexe ni per a l’edat. Un factor que sí
que té una certa incidència en aquest mo u és la grandària del municipi pel que fa a la població. Així,
doncs, els qui viuen en municipis amb pocs habitants tenen més probabilitats d’argumentar que no poden
anar a alguna ac vitat cultural per la llunyania de l’esdeveniment. Amb tot, com es pot observar en el
gràﬁc següent, la incidència és pe ta, la qual cosa té dues probables explicacions que no poden ser
corroborades amb les dades actuals: o la programació d’esdeveniments culturals té una bona planiﬁcació
territorial i arriba ﬁns i tot a municipis pe ts, la qual cosa comporta que no existeixi aquest problema, o hi
ha mo vacions més importants per la manca de par cipació cultural que fan que la proximitat no sigui un
factor a tenir en compte.
Gràﬁc 18. Proximitat/llunyania de les ac vitats culturals
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6. La no par cipació cultural per altres mo us
6.1. La manca d’oferta
La manca d’oferta cultural no és un problema per al 77% dels catalans. Per a la resta hi ha una certa, però
molt pe ta, correlació amb el nivell d’estudis. Aquest fet ens torna a relacionar aquest mo u amb
l’interès: les persones amb menys estudis tenen menys interès per la cultura i és menys probable que
diguin que no hi par cipin per manca d’oferta, perquè el mo u principal és que no els interessa. Per a la
resta de variables no s’ha pogut establir cap relació sobre quines caracterís ques comparteixen aquells
qui consideren que hi ha una manca d’oferta. Únicament s’observa una incidència més alta en un nivell
d’estudis més elevat, però de manera molt poc signiﬁca va.

6.2. El consum a Internet
Internet no és un compe dor potencial per atreure usuaris de museus, exposicions, concerts i
espectacles, atès que els qui argumenten que prefereixen fer alguna d’aquestes ac vitats en línia no
arriba ni a l’1%; un percentatge que es troba dins dels marges d’error de l’enquesta i que, per tant, no
resulta signiﬁca u. En canvi, sí que trobem que hi ha més relació entre aquest mo u i l’assistència al
cinema, amb un 6,5% de persones que argumenten aquest consum a través d’Internet per no anar a les
sales; un percentatge que puja ﬁns al 14,2% en el cas dels joves d’entre 20 i 24 anys i ﬁns al 19,2% en els
d’entre 14 i 19 anys. Però, tot i que el cinema és el sector en el qual aquest mo u té més incidència,
aquestes dades demostren que és molt baixa, i, per tant, es pot aﬁrmar que Internet no està expulsant la
majoria de joves de les sales.

6.3. La manca d’algú amb qui compar r l’experiència
Generalment, els catalans tenen amb qui compar r o no els importa anar sols a fer ac vitats culturals. El
fet de no tenir companyia a l’hora de fer aquestes ac vitats no és un problema per al 90% dels catalans. El
percentatge d’individus als quals aquest fet sí que els suposa algun problema és tan baix que no presenta
caracterís ques comunes que perme n iden ﬁcar un perﬁl concret, i probablement es deu a situacions
puntuals i excepcionals. Aquesta variable no té relació amb l’estructura de la llar, com es pot observar en
el fet que aquest problema no afecta més les persones que viuen soles que les qui viuen amb companyia.
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7. Conclusions
Aquesta anàlisi ha servit per establir algunes hipòtesis i correlacions pel que fa als mo us de la no
par cipació cultural dels catalans:
1. No tenir temps, la manca d’interès i els preus són els mo us principals que fan que els catalans no
facin ac vitats culturals.
2. No tenir temps està correlacionat amb el fet de treballar i de tenir ﬁlls (sobretot els menors de 14
anys), cosa que implica una relació directa amb la necessitat de conciliació familiar.
3. El poc interès en el consum de cultura té relació directa amb un nivell d’estudis més baix. Els qui
tenen més estudis acostumen a tenir més problemes relacionats amb el preu o la poca oferta, mentre
que aquells qui tenen un nivell més baix tendeixen més a argumentar que l’ac vitat no els interessa.
4. L’argumentació de problemes de salut per a la no par cipació té una relació clara amb l’edat: és un
problema inexistent quan s’és jove, però comença a incrementar-se a par r dels 50 anys de manera
progressiva.
5. Els qui no fan ac vitats culturals perquè no tenen oferta pròxima són, freqüentment, els qui viuen als
municipis amb menys habitants, tot i que aquest no és un mo u recurrent.
6. El consum cultural del cinema no està en perill pel consum directe a casa i a través d’Internet, atès
que el fet de no anar al cinema per veure les pel·lícules per Internet és tes monial.
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