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Abstract 
 

L’Anàlisi de Correspondències sobre Taules Lèxiques Agregades Generalitzades és un 

mètode estadístic que permet aflorar les relacions entre opinions, expressades 

mitjançant respostes obertes, i les característiques dels enquestats. Aquest mètode 

també identifica les relacions específiques entre cada característica i les paraules 

utilitzades. Per primer cop, i com a novetat, el mètode s’aplicarà sobre un conjunt de 

dades diferent per al qual es va concebre aquesta metodologia. Així, utilitzant dades 

provinents de l’Enquesta de participació cultural 2014, elaborada pel Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, les paraules seran substituïdes per activitats 

culturals. L’objectiu és identificar les característiques socials que tenen major 

influència sobre els hàbits de participació. Per fer-ho, s’utilitza el marc conceptual que 

proporciona el conjunt de teories més importants sobre l’estratificació social en el 

consum cultural: l’argument de l’homologia, el de la individualització i el de 

l’omnivorisme.  

PARAULES CLAU 

Taules lèxiques agregades, anàlisi de correspondències, CA-GALT, estratificació social, 

participació cultural  
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Abstract 
 

The Correspondence Analysis on Generalised Aggregated Lexical Tables (CA-GALT) is 

an original textual statistical method to uncover the relationships between opinions, 

expressed as free-text answers, and respondent’s characteristics. This method also 

identifies the specific links between each characteristic and certain words used in the 

answers. Promising results are obtained as shown by an application to real data 

(Enquesta de participació cultural a Catalunya 2014), substituting words by cultural 

activities for the first time. In that sense, we try to identify what social characteristics 

are most influential in the segmentation of cultural habits. We use the framework that 

gives us the most important set of theories on social stratification in cultural 

consumption, namely the homology argument, the individualisation argument and the 

omnivore-univore argument.  

KEYWORDS 

Aggregated lexical tables, correspondence analysis, CA-GALT, social stratification, 

cultural participation  
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Prefaci 
En el mes d’abril de 2005, tot just finalitzant la Diplomatura d’Estadística, vaig 

incorporar-me al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, unitat que, entre altres tasques, té assignada la planificació, elaboració i 

coordinació dels informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència 

del Departament. A banda d’altres estadístiques sectorials, en els darrers anys he tingut 

l’oportunitat de dissenyar, implementar, coordinar i analitzar enquestes centrades en els 

hàbits de participació cultural de la població. 

El treball que aquí es presenta fa servir dades de l’última Enquesta de participació 

cultural 2014. L’enfocament que s’atorgarà a aquestes dades és força innovador per tres 

motius. En primer lloc, s’aplicarà una Anàlisi de Correspondències sobre Taules 

Lèxiques Agregades Generalitzades, una tècnica que mai ha estat provada fora d’un 

entorn de dades lèxiques. En segon lloc, perquè en el context català, hi ha cert en el 

context de les pràctiques culturals, tal i com s’entén en contextos propers (França, 

Anglaterra o Canadà). I, per últim, perquè existeixen pocs espais de confluència entre el 

món acadèmic i l’institucional a l’hora d’abordar noves perspectives en l’anàlisi de 

dades culturals, en general.  

En aquest sentit, vull agrair a Mónica Bécue (Departament d’Estadística i Investigació 

Operativa) la seva disponibilitat a supervisar aquest treball, així com haver suggerit la 

implementació d’aquesta nova tècnica, tot i les meves reticències inicials. Igualment, 

vull agrair a Belchin Kostov la seva ajuda donant resposta a algunes qüestions entorn la 

funció CaGalt.  
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Capítol 1. Introducció 
La participació cultural com a 
objecte d’anàlisi estadística 
 

En aquest capítol, després d’una breu presentació de la cultura en el context dels drets 

fonamentals, es presenten les principals perspectives teòriques que han abordat la 

relació entre participació cultural i estratificació social: homologia, individualisme i 

omnivorisme.  

1.1. La cultura com a dret 

La cultura ha esdevingut un camp d’anàlisi amb alts graus d’especialització. Les 

aportacions de les ciències socials i les humanitats han permès contextualitzar-la en un 

marc teòric i conceptual que ha proporcionat les eines necessàries per a visualitzar-la 

com una part inherent de l’economia, la política i la societat. Així, la cultura ha 

esdevingut no només un factor de desenvolupament econòmic o humà sinó, sobretot, un 

factor de cohesió social.  

Els drets culturals són una part integrant dels drets humans i el seu foment i respecte són 

essencials per a mantenir la dignitat humana i promoure la interacció social dels 

individus i les comunitats en un món cada cop més divers i interconnectat. Les societats 

modernes posteriors a la Segona Guerra Mundial que desenvoluparen l’Estat del 
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benestar i crearen els drets de ciutadania van prendre consciència del caràcter minoritari 

i elitista de l’alta cultura i han tractat d’estendre al conjunt de la població no només 

l’educació i la sanitat, sinó també el dret a gaudir dels béns i serveis culturals. En aquest 

context, i amb l’objectiu de justificar i avaluar l’acció política, apareixen les 

institucions, les polítiques, les estadístiques i les enquestes sobre pràctiques culturals.  

En els anys cinquanta i seixanta del segle passat neixien les polítiques denominades de 

democratització cultural. La cultura s’incorpora en una idea d’Estat del Benestar que es 

dedica a suplir les desigualtats que el sistema econòmic produeix quan amplis sectors de 

la societat no poden accedir a béns i serveis culturals. En aquest context, el paradigma 

de la democratització cultural neix d’un reconeixement del dret a la cultura, obligant 

l’Estat a assumir la responsabilitat de la seva garantia. Es tracta, doncs, d’una política 

centrada en l’oferta cultural (Ariño et al., 2005) destinada a fer créixer el consum. 

Parteix de la idea que l’oferta genera demanda, o que existeix una demanda latent a 

activar.  

Tot i que aquest paradigma va rebre aviat crítiques pels seus supòsits paternalistes i 

etnocèntrics, la seva orientació distributiva i l’objectiu intrínsec de garantir al major 

nombre possible de persones l’accessibilitat a determinats béns han continuat inspirant 

l’acció política fins avui dia. Per altra banda, aquesta ambició sintonitza amb els 

plantejaments d’altres agents socials aliens a l’administració pública, que intenten 

legitimar la seva acció mitjançant l’ampliació dels públics de la cultura.  

La participació en la vida cultural és un dels drets culturals fonamentals en les principals 

regulacions internacionals sobre drets humans. Així, per exemple, l’article 27 de la 

Declaració Universal de Drets Humans estableix que tota persona té dret a prendre part 

lliurement en la vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a participar del 

progrés científic i dels beneficis que en resultin. Per la seva banda, el Pacte 

Internacional per als Drets Econòmics, Socials i Culturals, en el seu article 15, indica 

que els Estats signants reconeixeran el dret de tothom a participar en la vida cultural. 

Més recentment, el Consell d’Europa, en la seva recomanació The right of everyone to 

take part in culture, incorpora els canvis radicals que s’estan produint en els 

mecanismes d’accés a la cultura, així com la rellevància de la participació cultural dels 

joves en la transmissió dels valors i recursos culturals dins la societat.  
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En el context legal espanyol, l’article 44 de la Constitució indica que els poders públics 

promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la qual tothom hi té dret, alhora que 

reconeix, en el seu article 20.1.b, el dret dels ciutadans a la producció i creació literària i 

artística. A Catalunya, l’Estatut d’Autonomia del 2006 atribueix un paper destacat a la 

cultura, en reconèixer un seguit de drets i deures als ciutadans en l’àmbit cultural 

(article 22), així com les obligacions i competències que corresponen en aquest camp als 

poders públics (articles 43 i 44).  

De tot aquest marc legal nacional i internacional se’n deriva, directament, l’obligació de 

les administracions públiques de garantir i impulsar mesures positives per a facilitar la 

participació cultural i l’accés de la ciutadania als béns i serveis culturals, bé de manera 

individual, bé en associació amb altres persones. Per fer-ho, però, resulta necessari 

conèixer no només quins són els hàbits de participació cultural d’aquestes persones, 

sinó també detectar quins són aquells elements que motiven i promouen la participació, 

així com les possibles barreres d’accés que impedeixen la plena realització d’aquests 

drets culturals.  

Per aquesta raó, l’avaluació de les pràctiques culturals de la ciutadania ha estat sempre 

molt no només en les polítiques i indústries culturals, sinó també en l’àmbit de la 

recerca: la democratització ha inspirat no només la institucionalització d’una 

administració cultural en diversos nivells, la professionalització de la gestió cultural i 

del camp artístic i l’elaboració de programes d’intervenció i de plans estratègics, sinó 

també el desenvolupament d’instruments d’observació i avaluació. És a dir, que la 

sociologia de les pràctiques culturals ha nascut vinculada a l’acció política, orientada a 

conèixer el grau de penetració de les polítiques de democratització cultural. I a partir 

d’aquesta motivació es desenvolupa tot un aparell tècnic i teòric per avaluar un procés 

on l’estadística hi juga un paper força important.  

1.2. Participació cultural i estructura social 

En les societats occidentals contemporànies, les pràctiques de consum ocupen l’eix 

fonamental del procés d’articulació entre la producció i la reproducció social. El 

consum ha esdevingut una activitat social quantitativament i qualitativament central en 

la nostra societat. I no només perquè a ella s’hi dediquin gran part dels nostres recursos 

econòmics, temporals i emocionals, sinó també perquè mitjançant el consum es creen i 
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estructuren gran part de les nostres identitats i formes d’expressió relacional. La 

sociologia de la cultura ha ajudat a posar llum sobre aquelles qüestions que es deriven 

de les relacions entre cultura i societat, entre poder, conflicte i desigualtat, així com a 

comprendre també els processos de producció i distribució dels béns i recursos 

simbòlics dins una societat.  

Una de les característiques més rellevants de l’expressió dels estils de vida –dels quals 

les pràctiques culturals en conformen una part important- és la seva visibilitat en el 

context social, en tant que aquests són compartits per grups d’estatus i ofereixen als seus 

membres cert sentit de solidaritat. Els estudis de Pierre Bourdieu (1988), Gans (1999), 

Peterson (1992), Bennett et al. (2009) o Ariño (2010), entre altres, posen en evidència 

que existeixen factors estructurals de l’espai social que juguen un paper determinant en 

la configuració de les pràctiques i els gustos culturals dins d’una societat.  

Les aproximacions i perspectives que aborden aquest tema són diverses. Bourdieu parla 

de la teoria de la legitimitat cultural, descrivint la relació entre societat i cultura en 

termes de classe social. Altres autors mantindran que els estils de vida i el consum en 

les societats modernes no només estan determinats per la classe social, sinó per altres 

factors estructurals inherents a les característiques mateixes del grup social. I en els 

últims anys, s’ha argumentat que les desigualtats en matèria sociocultural han de ser 

corregides mitjançant polítiques de democratització en funció de la diversitat cultural 

com a factor de canvi i participació. En tots els casos, però, la classificació dels gustos i 

dels hàbits de participació cultural pren com a eix central de legitimació i valoració la 

idea d’alta cultura, establint-se, normalment, tres nivells delimitats entre alta cultura –

també anomenada highbrow culture, cultura superior, cultura refinada-, cultura mitjana 

–midcult, cultura mediocre- i baixa cultura –massculture, cultura de masses o cultura 

brutal.  

Tres són els arguments o teories més importants a l’hora d’aproximar-se a la qüestió 

sobre l’estratificació dels hàbits de consum i pràctiques culturals: l’argument de 

l’homologia (o legitimitat), l’argument de la individualització i, per últim, l’argument 

de l’omnivorisme. A continuació es presenta un petit resum de cadascun d’ells.  
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1.2.1. L’argument de l’homologia 

L’any 1979, el sociòleg francès Pierre Bourdieu va publicar La distinció. Criteri i bases 

socials del gust, una monografia de més de 600 pàgines que suposaria un punt 

d’inflexió en l’anàlisi sociològica desenvolupada al llarg del segle XX. A partir de 

dades recollides entre els anys 1963 i 1968 i mitjançant l’aplicació d’una anàlisi de 

correspondències múltiples, Bourdieu identificà tota una varietat de formes culturals 

d’alta i baixa cultura i maneres d’apreciar-les que, segons ell, servien per delimitar i 

reproduir tot un sistema de jerarquies socials. Així, els gustos esdevenen la dimensió 

clau a partir de la qual els individus defineixen i legitimen la seva posició en l’espai 

social i, mitjançant la seva objectivització en el consum de béns i les maneres de 

consumir, esdevenen senyals visibles de la posició en l’espai social.  

En aquest sentit, l’argument de l’homologia atribueix als processos estructurals de 

classe social i estatus l’explicació de les diferències entre patrons de gustos i de 

participació cultural entre els individus. Per a Bourdieu, existeix una clara 

correspondència entre els hàbits de consum cultural i la classe social dels individus. Els 

individus ubicats en les capes socials més altes tenen gustos i consums propis de l’alta 

cultura o cultura d’elit; en canvi, els individus menys afavorits socialment tenen 

consums i gustos més relacionats amb la baixa cultura, cultura popular o cultura de 

masses.  

Aquesta homologia entre hàbits de participació i classe social està marcada pel que ell 

denomina habitus de classe, això és, un sistema de disposicions, codis i coneixements 

que els membres d’una classe adquireixen en les condicions materials i simbòliques en 

les que han crescut i han estat educats. Existeix, doncs, un fort procés de reproducció 

social de pares a fills.  

1.2.2. L’argument de la individualització  

Tot i que el paradigma de l’homologia o legitimitat esdevingué dominant fins ben 

entrats els anys 90, va començar a rebre una gran quantitat de crítiques. Així, es 

qüestionava tant el seu encaix en la tradició analítica de l’anàlisi de classe social, com la 

seva validesa a l’hora de tenir rellevància contemporània, tenint en compte que l’anàlisi 

estava centrada en un espai físic i temporal mot concret, com era la França dels anys 60.  
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En aquest context de crítica sorgeix l’argument de la individualització. Aquest 

plantejament suggereix que en les societats modernes, altament mercantilitzades i amb 

un alt grau de mobilitat social, l’estil de vida no té cap tipus de connexió amb 

l’estructura bàsica d’estratificació (Pakulski i Waters, 1996). Gràcies a la 

universalització de l’accés a la cultura, les bases del gust i els hàbits culturals no estan 

tan relacionats amb processos estructurals d’estratificació social, sinó amb un exercici 

individual d’auto-realització. Els individus, en tenir accés a un major rang d’opcions, 

decideixen alinear-se amb aquells grups o col·lectius dels que, consideren, podran 

formar part i desenvolupar les seves identitats més còmodament (Giddens, 1998; Beck, 

1998). 

Així, aquesta aproximació planteja que són elements com el gènere, l’edat, l’origen 

ètnic o l’orientació sexual de la persona els que condicionen l’estil de vida i el consum 

cultural, juntament amb el mercat laboral i l’estatus de la persona (Featherstone, 1987; 

Beck, 1998). El consum cultural és, doncs, una eina que permet construir la pròpia 

identitat (Bauman, 1988; 2013) que, en aquest cas, està desprovista de qualsevol 

influència de caràcter estructural.  

1.2.3. L’argument de l’omnivorisme  

L’estudi que estableix els fonaments d’aquest enfocament cal trobar-los en el treball 

desenvolupat per Wilensky (1964), qui argumentava que les persones amb alts nivells 

educatius no sentien aversió o mostraven rebuig cap al que coneixem con a baixa 

cultura, tal i com defensa l’argument de l’homologia, sinó que, pel contrari, la 

consumien en alguna de les seves vessants.  

L’argument de l’omnivorisme (Peterson i Simkus, 1992) desafia les dues teories 

presentades anteriorment. Tal i com fa l’argument de la individualització, indica que no 

hi ha una relació clara entre jerarquia social i jerarquia cultural, si bé identifica un nou 

tipus de relació. D’acord amb aquest plantejament, en els estrats més baixos de la 

societat el consum tendeix a no anar més enllà dels gèneres populars; en canvi, el 

consum cultural dels individus en els estrats més alts de la societat comprèn no només 

alta cultura, sinó també cultura mitjana i baixa cultura (DiMaggio i Useem, 1978; 

DiMaggio, 1987; Peterson i Simkus, 1992; Peterson i Kern, 1996). 
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En altres paraules: el consum cultural entre els membres dels estrats socials més alts és 

més ampli i de major intensitat. Conseqüentment, el principal contrast que es crea no és 

“esnob versus baixa cultura” sinó entre omnívors i unívors. La diferència fonamental 

resideix, doncs, en el nombre de pràctiques culturals diferents que cada estrat social pot 

abastar. Dit d’altra manera, els estrats socials més alts tenen la capacitat d’apreciar tots 

els estils i pràctiques culturals, obrint-se a consums més diversos, mentre que els estats 

socials més baixos tendeixen  a consumir un ventall menor de productes i serveis.  

Això no vol dir, però, que els individus dels estrats socials més alts consumeixin de 

manera indiscriminada, sinó que ho fan essent extremadament selectius amb els gèneres 

o les activitats de cada rang de consum cultural. En aquest sentit, podríem afirmar que 

els estrats més alts desenvolupen un cert “eclecticisme del gust” (Peterson, 2005), que 

els hi permet gaudir d’un ampli ventall de productes i serveis culturals.  

1.2.4. Validesa de l’argument de l’omnivorisme en la Catalunya del 

segle XXI 

El paradigma de l’omnivorisme ha produït gran quantitat de producció científica. 

Multitud d’autors (Wilensky, 1964; DiMaggio i Useem, 1978; DiMaggio, 1987; 

Peterson i Simkus, 1992; Peterson i Kern, 1996; López Sintas i García-Álvarez, 2002; 

Chan i Goldthorpe, 2007a, 2007b, 2007c; Sullivan i Katz-Gerro, 2007; Katz-Gerro, 

2010; Fernández Rodríguez i Heikkilä, 2011; Katz-Gerro i Meier-Jaeger, 2013a) han 

comprovat que les diferències en les pràctiques culturals dels diferents estats socials no 

s’estableixen en funció d’allò que consumeixen, sinó en com ho consumeixen.  

Podríem inferir, doncs, que les distincions de classe no han desaparegut i que, més aviat 

al contrari, l’estratificació dels hàbits de participació cultural en funció de la classe 

social es segueix reproduint socialment. Tot i que la classe social segueix funcionant 

com a factor explicatiu de les diferències entre hàbits de participació i gustos culturals, 

les diferències, creixents, demanden la presa en consideració d’altres factors com el 

tipus de consum cultural, la intensitat o altres característiques sociodemogràfiques com 

l’educació, el sexe o l’edat. 

A Catalunya, l’espai social i cultural s’ha anat reconfigurat a mesura que la societat 

catalana ha anat experimentant transformacions al llarg del segle XX i principis del 
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XXI. L’extensió de l’educació universal, la normalització del català com a llengua de 

consum cultural, l’extensió dels mitjans de comunicació de masses, l’increment dels 

nivell de vida, la mobilitat horitzontal / vertical de la població, l’arribada de població 

estrangera, la crisi econòmica i, sobretot, la irrupció d’Internet, han jugat un paper 

determinant en la configuració de les dinàmiques de consum cultural.  

Així, ens trobem davant un canvi de paradigma cultural, on la democratització cultural 

conviu amb la democràcia cultural. La problemàtica entorn la configuració de l’espai 

cultural no només es remet al reconeixement, sinó també a la distribució, universalitat i 

diversitat de les pràctiques culturals en una societat cada cop més plural i multipolar. I 

tot això en un context caracteritzat per una àmplia diferenciació cultural i per un 

relativisme que qüestiona les jerarquies artístiques, on els centres de producció i 

distribució cultural es troben descentralitzats i on Internet ha reconfigurat la cadena de 

valor dels béns i serveis culturals. S’ha entrat, doncs, en un sistema cultural mediatitzat i 

amb diversos nuclis de legitimitat que requereix una revisió dels instruments de mesura 

que avaluen el consum i la participació cultural (Lahire, 2004, 2008; Wuggenig, 2007; 

National Endowment for the Arts, 2014). 

Malauradament, a Catalunya se segueixen percebent desigualtats en l’accés als béns i 

serveis culturals. Les anàlisis a partir de les dades de les dues enquestes de consum i 

pràctiques culturals realitzades a Catalunya els anys 2001 i 2006 (Mosteiro, 2008; 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2009), apunten, precisament, en les 

línies analítiques presentades anteriorment. En totes dues edicions, mitjançant una 

anàlisi jeràrquica ascendent, s’identificaren grups de consumidors culturals que, a grans 

trets, podien ésser ordenats en funció de la seva diversitat i intensitat en el consum, 

seguint el model plantejat per l’omnivorisme. Tot i així, aquesta ordenació del consum 

no es projecta de manera directa en l’escala social, sinó que variables com el nivell 

d’estudis i, sobretot, l’edat, semblen condicionar molt més aquests hàbits de 

participació.  

Més recentment, l’estudi Els interessos culturals de la població de Catalunya 2013 

(Mosteiro, 2014) va identificar set grans grups de catalans en funció dels seus interessos 

culturals, etiquetats com a analògics, quotidians, clàssics, digitals, moderns, inquiets i 

apassionats. Aquest estudi deixa en evidència que les diferències entre grups 

s’estableixen no només en base als mateixos interessos dels individus, sinó també amb 
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relació amb les seves actituds, motivacions i barreres d’accés al fet cultural, a banda del 

sexe, l’edat o el nivell educatiu.  

Des d’aquest punt de vista, es plantegen els següents objectius en aquest treball: 

1) determinar quina és l’estructura de relacions entre pràctiques culturals 

2) determinar quina és l’estructura de relacions entre pràctiques culturals i variables 

sociodemogràfiques o, el que és el mateix, les relacions existents entre 

participació cultural i estructura social. 

3) determinar si, en cas d’existir alguna estructura de relacions, si s’ajusta a 

l’esquema unívor – omnívor. 

Per fer-ho s’utilitzaran dades provinents de l’última Enquesta de participació cultural, 

elaborada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2014. 

Sobre aquestes dades s’aplicarà el mètode CA-GALT (Bécue-Bertaut i Pagès, 2014; 

Bécue-Bertaut et al, 2014). Aquest mètode es provarà, per primer cop, fora d’un context 

de dades textuals, que és on va ésser desenvolupat. Així doncs, cal afegir dos objectius 

més: 

4) comprovar la validesa i efectivitat del mètode CA-GALT sobre unes dades no 

textuals,  

5) determinar la validesa del mètode CA-GALT a l’hora d’analitzar les relacions 

entre pràctiques culturals i estructura social.  
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Capítol 2. Metodologia 
El mètode CA-GALT 
 

En aquest capítol es presentarà l’Anàlisi de Correspondències sobre una Taula Lèxica 

Agregada Generalitzada (CA-GALT). Aquesta metodologia servirà de base per a 

analitzar les dades de l’Enquesta de participació cultural 2014 que es presentaran en el 

proper capítol. Aquesta metodologia s’aplicarà, per primer cop, sobre un conjunt de 

dades aliè al context per al qual va ésser dissenyada. Tot i que aquesta metodologia es 

va dissenyar per donar resposta al problema d’analitzar preguntes obertes, es pot 

aplicar a qualsevol tipus de taula de contingència o de freqüències amb variables 

externes o contextuals.  

2.1. Cultura i estadística 

Des dels seus inicis, bona part de la producció científica al voltant de l’anàlisi de la 

participació cultural s’ha recolzat en diverses tècniques estadístiques.  

El punt de partida bàsic és l’anàlisi descriptiva que ofereixen informes i estadístiques 

globals o sectorials. En el nostre entorn, alguns exemples són les enquestes produïdes 

des del Departament de Cultura els anys 2001, 2006, 2013 i 2014 i sobre les que 

tornarem més tard; les elaborades pel Ministerio de Cultura Encuesta de hábitos y 

prácticas culturales 2002-2003, 2006-2007 i 2010-2011; per la Comissió Europea 
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European cultural values 2007 i Cultural statistics 2011 o Hàbits de compra i lectura 

de llibres a Catalunya, encarregat anualment pel Gremi d’Editors de Catalunya i 

l’Associació d’Editors en Llengua Catalana.  

Més enllà de la mera anàlisi descriptiva, trobem innumerables exemples i diversitat de 

tècniques. DiMaggio (1978; 1987) va fer servir anàlisis descriptives bivariades per 

demostrar que les persones amb un major estatus socioeconòmic, mesurat a través de la 

seva ocupació i del seu nivell educatiu, consumien cultura de manera molt diversa i 

eclèctica. Peterson i Kern (1996), per la seva banda, van emprar l’anàlisi de regressió 

lineal per comparar com aquells individus que tenien com a gènere musical preferent 

l’òpera o la música clàssica també consumien altres gèneres musicals en major 

proporció que la resta. Katz-Gerro i Meier-Jaeger (2013b), utilitzen la regressió 

logística per comparar la participació cultural de germans i germanes dins una mateixa 

família. Per altra banda, en els últims anys la tècnica del Latent Class Analysis (LCA), 

atesa la seva capacitat classificatòria a través d’una aproximació probabilística, ha 

generat molts estudis i anàlisis (Van Rees, Vermunit i Verboord, 1999; López-Sintas i 

García-Álvarez, 2002; Sturgis i Jackson, 2003; Chan i Goldthrope, 2007a, 2007b, 

2007c; Widdop i Cutts, 2011).  

Tot i així, la tècnica més emprada i estesa a l’hora d’analitzar la interrelació entre 

patrons de participació cultural i estructura social és l’Anàlisi de Correspondències 

Múltiples (ACM). Tal i com s’esmentava en el capítol anterior, Bourdieu va iniciar tota 

aquesta tradició analítica basant-se, precisament, en aquesta metodologia per poder 

establir un mapa de consum i gust cultural a la França dels anys 60-70. L’ACM resulta 

una anàlisi força adequada des del moment que trenca el clàssic model de causalitat –

variables explicatives que influeixen sobre una variable depenent- i presenta les 

relacions existents entre les diverses categories de les variables. En el nostre país, 

trobem exemples en els treballs d’Ariño (2006, 2010), Herrea Usagre (2010), Mosteiro 

(2012) o en els elaborats pel mateix Departament de Cultura (2006).  

En aquest estudi, però, es planteja l’ús d’una tècnica alternativa, l’Anàlisi de 

Correspondències en Taules Lèxiques Agregades Generalitzades (CA-GALT), com a 

mètode experimental de millora de l’anàlisi entre pràctiques culturals i estructura social. 

Aquesta tècnica, tot i sorgir en un entorn d’anàlisi de dades textuals resulta eficaç per 

als nostres propòsits, tal i com veurem seguidament.   
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2.1. Qüestions prèvies 

Les taules de freqüències són una estructura de dades força emprada i comuna. Aquest 

tipus de taules comptabilitzen el nombre d’esdeveniments observats en diferents unitats 

d’anàlisi. En el cas concret que ens ocupa, per exemple, el nombre de vegades que una 

persona ha anat al cinema en els últims tres mesos o el nombre de llibres que ha llegit 

en el darrer any. L’Anàlisi de Correspondències (CA) esdevé una eina força útil a l’hora 

d’analitzar aquests tipus de taules, doncs permet visualitzar les relacions entre 

esdeveniments, les similituds entre unitats i les associacions entre esdeveniments i 

unitats d’anàlisi (Greenacre, 2008).  

Tot i així, aquest mètode presenta dos grans inconvenients quan la taula de freqüències 

presenta molts buits: 

- En moltes ocasions, els primers eixos identificats mostren relacions entre petits 

conjunts d’unitats i petis conjunts d’esdeveniments, amagant tendències globals 

o de major importància. 

- La interpretació de les similituds / oposicions entre les unitats no pot ser entesa 

sense tenir en compte les característiques de la unitat (en el nostre cas, per 

exemple, el nivell d’ingressos de l’entrevistat o el seu nivell d’estudis). 

Amb l’objectiu de superar aquests inconvenients, les variables contextuals també 

s’observen en els individus i són introduïdes en l’anàlisi. Una primera manera de fer-ho 

consisteix en agrupar les unitats en una variable categòrica i construir una Taula de 

Freqüències Agregada (AFT) creuant les categories (files) i els esdeveniments 

(columnes). En aquesta AFT, les antigues files-unitats corresponents a la mateixa 

categoria es col·lapsen en una nova fila mentre que els esdeveniments-columnes no 

canvien. Tot seguit, s’aplica una CA sobre aquesta ATF. Aquesta ATF, en el context 

d’anàlisi textual, normalment s’anomena Taula Lèxica Agregada (ALT; Lebart et al., 

1998). 

L’aplicació d’una CA en la Taula Lèxica Agregada (CA-ALT) implica obtenir resultats 

robustos i interpretables. La CA-ALT visualitza les similituds entre categories, les 

similituds entre paraules i les associacions entre categories i paraules. La mateixa  

aproximació es pot aplicar en altres àmbits. El principal inconvenient del CA-ALT és la 

seva restrictivitat: només es pot analitzar una única variable categòrica, mentre que, 
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normalment, en el nostre àmbit d’anàlisi disposem de moltes variables categòriques o 

variables contextuals qualitatives que permeten fer sorgir noves relacions o enriquir la 

interpretació.  

En aquest cas, on es requereixen diverses variables quantitatives, categòriques i mixtes, 

s’ha desenvolupat l’Anàlisi de Correspondències en Taules Lèxiques Agregades 

Generalitzades (CA-GALT; Bécue-Beratut i Pagès, 2014; Bécue-Beratut et al., 2014). 

La metodologia CA-GALT permet analitzar les relacions entre el vocabulari i les 

diverses variables contextuals considerades.  

En el context que ens ocupa, CA-GALT pot esdevenir  una eina interessant per analitzar 

les relacions entre activitats culturals i variables sociodemogràfiques. Tot i així, aquesta 

tècnica mai ha estat utilitzada fora d’un context de dades textuals. El repte, doncs, rau 

en comprovar la seva efectivitat amb una nova estructura de dades. 

2.2. Estructura de dades i notació  

La notació i terminologia que, en endavant, s’utilitzarà, es presenta a continuació. 

 

TAULA 1. Notació i terminologia 

 

 

Nombre d’individus enquestats, variables contextuals, activitats culturals i nombre 

total d’esdeveniments (en el nostre cas, actes culturals), respectivament.  

 

 

 

Matriu de dades (I x K; enquestats x variables contextuals), descrivint els K-èssims 

perfils de I enquestats. Si les dades són quantitatives, les variables contextuals 

estaran centrades (i estandarditzades, si fos necessari, com és habitual en una PCA) 

mitjançant una estructura de pesos . En el cas de les variables categòriques 

contextuals, X agrupa K variables binàries (dummy), resultat de codificar les variables 

categòriques de manera disjuntiva:  si i pertany a la categoria k i  en 

cas contrari. 
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Matriu de dades (I x J; enquestats x activitats culturals), descrivint el nombre de 

vegades que s’ha realitzat aquella activitat cultural. El total d’aquesta matriu 

 es el nombre total d’esdeveniments o actes culturals. Aquesta és la 

Taula Lèxica.  

 

 

 

Matriu de proporcions (I x J) obtinguda de la taula lèxica.  

El marginal per fila de P és el vector  amb  

El marginal per columna de P és el vector  amb  

 

 

 

Matriu diagonal (I x I) on  és igual a la freqüència relativa dels esdeveniments 

correponent a les respostes de l’  enquestat. 

 

 

 

Matriu diagonal (J x J) on  és igual a la freqüència relativa del nombre de 

vegades de realitzacions de l’activitat cultural  en el conjunt de respostes. 

 

 

 

Matriu de dades (I x J)analitzada mitjançant una CA. De manera equivalent, es pot 

considerar la matriu doblement centrada .  representa la 

desviació ponderada de  respecte el model d’independència (I x J) . 

 

 

La notació habitual  s’adoptarà per referir-nos a una PCA d’una matriu 

de dades Q amb mètrica  i un sistema de pesos  en l’espai de files / 

columnes. 

2.3. Anàlisi de Correspondències a una Taula Lèxica Agregada 

Generalitzada amb Components Principals 

L’Anàlisi de Correspondències (CA) és un mètode d’eixos principals destinat a l’anàlisi 

d’una taula de contingència bidimensional o de taules de freqüències (Escofier i Pagès, 

2008). La CA projecta les files i les columnes -originalment ubicades en espais amb 

mètriques chi-2-, en espais de menor dimensió amb mètriques euclidianes, maximitzant 

la inèrcia del núvol de punts. Tècnicament, els resultats es proporcionen mitjançant una 

 (Escofier i Pagès, 2008). 



20 

 

Abans de definir què és una Taula Lèxica Agregada Generalitzada, recordarem 

l’esquema d’una Anàlisi de Correspondències aplicada a una Taula Lèxica Agregada 

(CA-ALT) amb l’objectiu de facilitar la comprensió.  

2.3.1. Anàlisi de Correspondències a una Taula Lèxica Agregada 

Una CA-ALT integra la informació externa proporcionada per una matriu contextual 

categòrica X per a només una única variable. En aquest mètode intervenen les matrius 

descrites anteriorment.  

La taula lèxica agregada (J x K) es calcula (Lebart et al. 1998): 

 

Aquest element genèric  és la freqüència de l’activitat cultural j  en les respostes dels 

enquestats que pertanyen a la categoria k.  

La Taula Lèxica Agregada es transforma en la matriu de proporcions (J x K): 

 

on l’element genèric  és la freqüència relativa dels esdeveniments corresponents a 

l’activitat j i categoria k. 

Una doble estandardització de T, tant en les files com en les columnes, porta a la matriu 

de dades (J x K) analitzada mitjançant una CA-ALT 

 

Dels marginals de T es calculen dues matrius diagonals de ponderació, una (J x J), 

sistema de ponderació sobre les files: 

 

i una altra (K x K), sistema de ponderació sobre les columnes: 
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Una CA-ALT, doncs, es porta a terme mitjançant una  

Recordem que  és una matriu  ortogonal, que fa diagonal .  

és la inèrcia de la variable binària  corresponent a l’origen (i no al centroid). Per tant, 

.actua com a matriu de covaràncies quan l’anàlisi es porta a terme en la matriu no 

centrada . Les columnes de la matriu  s’estandaritzen en el sentit que la seva 

inèrcia relativa a l’origen és igual a 1. 

2.3.2 Anàlisi de Correspondències a una Taula Lèxica Agregada 

Generalitzada 

El mètode aquí proposat generalitza la CA-ALT per a variables quantitatives, 

categòriques i mixtes. En aquest sentit, la notació que s’utilitza és la mateixa notació 

utilitzada anteriorment amb l’objectiu d’emfatitzar les similituds i les diferències entre 

ambdós procediments.  

La matriu (J x K), que hem anomenat Taula Lèxica Agregada Generalitzada (GALT), es 

calcula com: 

 

I es transforma en la matriu de proporcions (J x K) 

 

on el terme genèric  és igual a la suma ponderada dels valors 

assumits per a la variable k pels enquestats que van realitzar l’activitat cultural j; 

l’enquestat i es pondera mitjançant , la freqüència relativa dels esdeveniments 

corresponents a la resposta de l’enquestat i i activitat j..  

Tenint en compte que els enquestats estan provistos amb un sistema de ponderació , 

la matriu de covariances no diagonal (K x K) de les columnes de X (correlació, si X està 

estandaritzada) es calcula mitjançant: 
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Una doble estandardització de T, tant en les files com en les columnes, ens porta a la 

matriu de dades (J x K) analitzada mitjançant una CA-GALT: 

 

Si  no es pot invertir, es substitueix per la inversa generalitzada .  comprèn 

les mitjanes condicionals de les variables-columna de  per a les distribucions 

condicionals per columna de la taula . 

Una CA-GALT es porta a terme mitjançant una  Aquesta PCA, que 

implica el càlcul dels valors eigen i dels eigen-vectors de la matriu  guardats, 

respectivament, en la matriu (K x K)  i la matriu , també (K x K), dóna lloc a la 

matriu (J x K) guardant per columna, els factors de les paraules-fila 

 

i la matriu (K x K) guardant, per columna, els factors de les columnes-variables. 

 

En aquest sentit, les K variables es situen en els eixos mitjançant la covariància entre les 

columnes de  i els factors estandarditzats de les activitats . Les 

covariàncies es podrien substituir per les correlacions.  

 

2.3.3. Algunes consideracions finals 

1. Les columnes de la matriu  són les columnes de la matriu X 

estandaritzades mitjançant una transformació de Mahalanobis, una 

estandarització multivariant que no només estandaritza de manera separada les 

columnes de X, sinó que també fa que aquestes no estiguin correlacionades 

(Härdle i Simar, 2012).  dóna forma d’esfera el núvol de punts dels 

enquestats, pel que el conjunt de variables contextuals es tenen en compte a 

través de l’espai que ocupen, com en una regressió. 

2. Els factors de les activitats i de les variables, columnes de F i de G, estan 

relacionats a través de les relacions de transició clàssiques: 
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3. Els enquestats es poden introduir en l’anàlisi posicionant les columnes de  

com a columnes il·lustratives a . Els factors dels enquestats es 

calculen a través de les relacions de transició. Els enquestats es situen en els 

eixos en el centroid ponderat de les activitats culturals que ells realitzin 

mitjançant una constant,.  

4. Si només s’utilitzés una única variable categòrica, la metodologia aquí 

proposada esdevé equivalent a implementar una CA-ALT. En aquest cas, 

. 

5. La interpretació és molt similar a una Anàlisi de Correspondències. CA-GALT 

situa dues activitats culturals molt properes en la mesura que prenen valors 

similars per a les variables contextuals i dues variables contextuals properes en 

la mesura que les activitats culturals presenten valors alts o baixos dels valors de 

les variables. 

6. La CA-GALT té totes les propietats d’una PCA. Les propietats rellevants aquí 

són: 1) el fet que una PCA implica dues anàlisis, en l’espai de les files i de les 

columnes; 2) l’optimització de les representacions de les similituds entre files i 

columnes d’acord a les mètriques; 3) les relacions de transició que vinculen 

ambdues anàlisis –i representacions- i permeten que la variabilitat de les files 

pugui ser explicada en termes de les columnes, i viceversa.  

2.4. Software estadístic 

La implementació del mètode CA-GALT s’ha portat a terme mitjançant la funció 

implementada en la llibreria FactoMineR de R. (Kostov et al., 2014). Aquesta funció 

proporciona nombrosos outputs numèrics i gràfics, així com la possibilitat de dibuixar 

les el·lipses de confiança i millorar la representació de les paraules / activitats culturals i 

les variables contextuals.  
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Capítol 3. Dades 
L’Enquesta de participació 
cultural 2014 
 

En aquest capítol es presentarà el context de les enquestes oficials de participació 

cultural a Catalunya per, seguidament, descriure les característiques tècniques de 

l’Enquesta de participació cultural 2014: àmbits d’anàlisi, metodologia, disseny 

mostral i desenvolupament del treball de camp.  

3.1. Definició de participació cultural  

La participació cultural, tal i com planteja el Manual del Marco de Estadísticas 

Cuturales de la UNESCO 2009, s’associa a una varietat d’àrees diferents de la política 

nacional. En aquest sentit, la participació cultural està en el nucli d’un trencaclosques 

complex; definir la participació com un objecte d’estudi exigeix, primer de tot, definir 

què és cultura i, després, entre altres temes, les motivacions, les barreres, etc.  

En el cas de Catalunya, una de les fonts en la qual es recullen els límits del terme 

“cultura” és l’Estatut d’autonomia del 2006. Segons l’article 127 la competència 

exclusiva en matèria de cultura comprèn: les activitats artístiques i culturals, incloent-hi 

el sector dels llibres i de les publicacions periòdiques; el sector audiovisual (indústria 

cinematogràfica, sales d’exhibició cinematogràfica i empreses distribuïdores); el 
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patrimoni cultural, incloent-hi el patrimoni arquitectònic, arqueològic, científic, tècnic, 

històric, artístic, etnològic i cultural en general; els arxius, les biblioteques, els museus i 

els altres centres de dipòsit cultural, així com el foment de la cultura, que inclou els 

sectors teatral, musical, audiovisual, literari, de la dansa, del circ i arts combinades. 

Més enllà d’aquesta definició formal, existeix un consens generalitzat que la 

participació cultural és part de la vida quotidiana i no es relaciona només amb 

l’assistència a esdeveniments o la visita a espais culturals. És part integral d’una vida 

plena. Tal i com especifica la UNESCO-UIS (2006), la participació cultural “no es 

limita al consum de productes que pertanyen a l’anomenada cultural d’elit, sinó que és 

part de la vida quotidiana i contribueix fortament a la qualitat de vida d’una comunitat 

determinada”.  

A més, analitzar la participació cultural requereix situar-se en el moment previ a la 

pràctica o consum i centrar l’interès en les motivacions i barreres amb les quals es troba 

la població a l’hora d’accedir a la cultura, així com en les vies d’informació cultural. De 

la mateixa manera, des d’una perspectiva de polítiques públiques, identificar incentius a 

la participació pot resultar útil a l’hora de desenvolupar i implementar accions concretes 

que permetin augmentar tant el nivell de participació com el seu contingut o la seva 

qualitat. I tot això, sense perdre de vista quins són els significats que les persones 

atorguen al fenomen cultural i com s’ubiquen en un espai social, interrelacional i 

participatiu com és el de la cultura. Des d’aquest punt de vista, resulta doncs 

imprescindible, considerar l’àmbit cultural com un àmbit d’anàlisi estadística oficial.  

3.2. La participació cultural en l’estadística oficial a Catalunya 

Dins de l’estadística oficial, l’àmbit de la cultura i l’oci ha anat adquirint importància 

relativa durant la dècada dels noranta. L’any 1995, el Consell d’Europa, mitjançant la 

resolució 95/C 327/01 adopta la primera resolució relativa a la promoció d’estadístiques 

relacionades amb cultura i creixement econòmic. Aquesta resolució convida la 

Comissió Europea a assegurar un bon ús dels recursos estadístics existents i a garantir la 

comparabilitat de les dades entre països de la Unió Europea. En resposta a aquesta 

sol·licitud, la Comissió Europea fomentà la creació del primer grup de treball europeu 

sobre estadístiques culturals a través de l’European Pilot Group on Cultural Statistics, 

conegut mitjançant l’acrònim LEG-Culture.  
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Basant-se en el Marc d’Estadístiques Culturals de la UNESCO (1986), el LEG-Culture 

va establir una definició del camp cultura organitzat a través de vuit dominis culturals 

(patrimoni, arxius, biblioteques, llibres i premsa, arts visuals, arquitectura, arts 

escèniques i audiovisual i multimèdia) i sis funcions (preservació, creació, producció, 

difusió, comerç i educació). El LEG-Culture, a banda d’establir cert consens sobre les 

activitats econòmiques del camp cultural i les ocupacions culturals, també creà el primer 

model d’enquesta en matèria de participació cultural. En aquest sentit, les conclusions 

del LEG-Culture són considerades el primer marc europeu d’estadístiques culturals.  

Des dels anys noranta, el Departament de Cultura, dins dels successius programes 

anuals d’actuació estadística que desplegaven els diversos Plans estadístics de 

Catalunya ha anat elaborant estadístiques culturals sectorials tant de producció industrial 

com d’infraestructures i equipaments, d’espectacles i serveis culturals. La continuïtat en 

el desplegament d’aquestes operacions va permetre introduir gradualment la cultura 

com un àmbit més de la investigació estadística i oferir una via estable per a una millor 

interpretació de la seva complexitat i posició transversal. Aquesta consolidació de 

l’àmbit de la cultura com un àmbit més dins l’estadística oficial, conjuntament amb els 

avenços en les metodologies d’harmonització i homologació de les estadístiques 

culturals que es portaven a escala europea, van crear un marc favorable per a la 

reformulació dels antics estudis sobre demanda cultural.  

Per poder conèixer el comportament de la població catalana en les pràctiques i hàbits de 

consum culturals i usos del temps lliure, el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya va iniciar el juliol de 1985 el primer Estudi del comportament i les 

característiques tècniques de la demanda de productes culturals a Catalunya, amb una 

enquesta feta a partir d’una mostra de 1.491 individus de més de 15 anys en 61 

municipis. Aquest estudi es va repetir els anys 1991 i 1996.  

L’any 2001 representa un punt d’inflexió a l’hora d’entendre els consums, les pràctiques 

i la participació cultural en el nostre país. El Departament de Cultura va portar a terme 

una profunda transformació de les enquestes anteriors, fins a convertir un estudi sobre el 

consum cultural en una estadística oficial sobre pràctiques i hàbits culturals. Aquesta 

primera edició de l’Enquesta de consum i pràctiques culturals a Catalunya va néixer 

amb dos objectius clars. Per una banda, generar un plantejament més ajustat a les 

demandes d’informació dels diversos agents dels sector cultura i emmarcar la 
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introducció d’un conjunt de millores per augmentar la qualitat de les seves dades 

estadístiques. En aquest darrer sentit, l’edició 2001 de l’enquesta ja incorpora aspectes 

del tractament de la informació completament homologables a la resta de l’estadística 

oficial catalana i europea, com ara les definicions, els criteris de desagregació o bé 

l’abast temporal de les pràctiques culturals. Aquesta mateixa filosofia inspirà la segona 

edició d’aquesta Enquesta de consum i pràctiques culturals a Catalunya, realitzada 

l’any 2006.  

Tot i així, aquestes enquestes de consum i pràctiques culturals de la població anaven 

destinades a la població de 15 anys i més. Aquest tall d’edat comportava un buit 

d’informació pel que feia al consum i pràctiques culturals de la població infantil i 

adolescent. El Parlament de Catalunya, en la seva Resolució 289/VII, va instar el 

Govern a elaborar un estudi enquesta sobre les pràctiques i el consum cultural de les 

persones de 6 a 14 anys. Aquest mandat parlamentari va quedar recollit en la Llei del 

PEC 2006-2009 i reflectit en els diferents programes anuals d’actuació estadística per 

als anys 2006, 2007 i 2008, els quals incorporaven la realització de l’Enquesta de 

consum i pràctiques culturals infantils a càrrec del Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació, el Departament d’Educació i l’Institut d’Estadística de Catalunya.  

El coneixement sobre el consum i pràctiques culturals d’infants i adolescents, a part 

d’analitzar-ne el comportament cultural, va permetre, d’una banda, estudiar la correlació 

de determinades pràctiques culturals d’aquest sector de població amb els 

comportaments culturals dels pares i tutors i, de l’altra, contrastar les diferències entre la 

percepció que tenien el pares sobre el consum cultural dels infants i la percepció d’ells 

mateixos. Es va considerar interessant recollir, també, les característiques de les llars en 

què habiten els infants objecte d’estudi, l’entorn escolar i els seus hàbits socials per 

poder realitzar algun tipus d’anàlisi prospectiva de les tendències futures del consum 

cultural amb relació a l’evolució d’altres aspectes. 

Tornant al món dels adults, cal destacar que les edicions 2001 i 2006 deixaven de banda 

deixaven de banda el que podríem anomenar dimensió social de la cultura, això és, les 

actituds i els valors dels ciutadans de Catalunya vers el fet cultural. En l’edició 2013 de 

l’Enquesta de participació cultural es van incloure, per primer cop, preguntes de 

caràcter qualitatiu que permetien analitzar aspectes com què s’entén pel concepte de 

cultura, la importància que els catalans atorguen a la cultura o l’interès que despertaven 
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diverses activitats culturals, entre altres aspectes. L’ Enquesta de participació cultural 

2014 continua aquesta línia analítica i incorpora nous àmbits d’anàlisi, com poden ser la 

disponibilitat de temps o la percepció de preus, que analitzarem detalladament en el 

següent capítol. 

3.3. L’Enquesta de participació cultural 2014 

El principal objectiu de l’Enquesta de participació cultural 2014 és obtenir informació 

de la demanda efectiva de productes culturals i lúdics a Catalunya, mitjançant la 

participació en activitats culturals i d’oci de la població catalana. Es tracta de conèixer 

el temps que dediquen a la cultura, com també el contingut i la intensitat amb què ho 

fan, així com les seves motivacions a l’hora de participar-hi i les barreres d’accés. 

Per tal d’acomplir aquest objectiu, es va partir d’un sentit ampli de la definició de 

participació cultural. Així, s’han considerat pràctiques estrictament percebudes com a 

culturals –lectura, assistència a espectacles, audició de música- juntament amb altres 

que, pel seu contingut i forma, poden assolir aquesta condició, com és l’ús d’Internet o 

el seguiment dels mitjans de comunicació.  

Per altra banda, tal i com s’ha comentat anteriorment, s’havia observat que les enquestes 

anteriors en matèria de participació cultural deixaven de banda tot allò que podríem 

anomenar la dimensió social de la cultura, això és, les actituds i els valors dels ciutadans 

vers el fet cultural. En l’edició 2013 de l’Enquesta de participació cultural es van 

incloure, per primer cop, preguntes de caràcter qualitatiu que permetien analitzar 

aspectes com què s’entén pel concepte cultura, la importància que els catalans atorguen 

a la cultura o l’interès que desperten diverses activitats culturals, entre altres aspectes. 

La revisió del qüestionari de l’ Enquesta de participació cultural 2014 va permetre 

incloure preguntes que permeten analitzar aquestes dimensions i, alhora, oferir una visió 

més global i enriquidora de la participació cultural en el nostre país.  

A continuació es presenta una taula resum amb les principals dades de l’enquesta. 
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TAULA 2. Enquesta de participació cultural 2014. Dades bàsiques 

Mètode  
  

  

Àmbits 
d’anàlisi 

Mitjans de comunicació (diaris, revistes, ràdio i televisió), Internet, 
continguts audiovisuals (pel·lícules, sèries, vídeos, documentals), cinema 
en sala, música, videojocs, concerts, espectacles (teatre, dansa, òpera, 
teatre musical, teatre infantil, màgia i festivals o cicles literaris), 
exposicions (museus, galeries d'art, sales d'exposicions i monuments), 
lectura de llibres i associacionisme. 

    

Metodologia TAPI (Tablet PC Assisted Personal Interviewing). Entrevistes personals 
realitzades a la llar habitual amb Tablet PC. 

  

      

Disseny 
mostral 

Univers Població de 14 anys i més entrevistada a la llar habitual 
Any 2014: 6.404.613 persones 

    
Àmbit 
geogràfic 

Catalunya 

    
Mostra Individus de 14 anys i més 

Any 2014: 1.845 entrevistes 
    
Tipus de 
mostreig 

Mostreig estratificat bietàpic 

  
Error mostral ±2,26 % (p=q=0,5 i IC 95,5%) 

   

   

Treball de 
camp  
  

Equip de 
camp 

IPSOS 

    
Durada Treball de camp continu i ininterromput els set dies de la setmana 
    
Període Octubre a novembre de 2014 

   
Font: Elaboració pròpia 

 

3.3.1. Àmbits d’anàlisi 

El qüestionari de l’Enquesta de participació cultural 2014 comprèn 13 grans àmbits de 

participació cultural, que contemplen un ampli espectre d’activitats, que van des de el 

seguiment de mitjans de comunicació –ràdio i televisió-, l’assistència a espectacles en 

viu –concerts o teatre-, la lectura –en un sentit ampli, no només restringida a llibres, 

sinó també a diaris i revistes- com l’ús d’Internet o la participació en algun tipus 

d’associació cultural, entre altres. 

L’àmbit de realització temporal de referència al qüestionari per a cadascun d’aquests 

àmbits de participació, així com el tipus de resposta plantejada, es detalla a continuació: 
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 TAULA 3. Enquesta de participació cultural 2014. Àmbits d’anàlisi (1/3)

 
Àmbit 

 
Variable 

 
Referència 
temporal 
 

 
Tipus de 
resposta 

 
Resposta 

     

Mitjans de 
comunicació 

Lectura de diaris Dia anterior a 
l'entrevista 
 

Tancada Sí / No 

 Lectura de revistes o publicacions periòdiques Dia anterior a 
l'entrevista 
 

Tancada Sí / No 

 Audició de ràdio 30 dies anteriors a 
l'entrevista 
 

Tancada Sí / No 

 Veure televisió Dia anterior a 
l'entrevista 
 

Tancada Sí / No 

     

Internet Connexió a Internet 30 dies anteriors a 
l'entrevista 

Tancada Cada dia 
Més d'1 vegada a la setmana 
1 vegada a la setmana 
2 o 3 vegades al mes 
1 vegada al mes 
Menys d'una vegada al mes 
Mai 
 

     
Continguts 
audiovisuals 

Veure pel·lícules, sèries, vídeos, documentals 
(excloent les vistes en cinema) 

3 mesos anteriors 
a l'entrevista 

Tancada Cada dia 
Més d'1 vegada a la setmana 
1 vegada a la setmana 
2 o 3 vegades al mes 
1 vegada al mes 
Menys d'una vegada al mes 
Mai 
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 TAULA 3. Enquesta de participació cultural 2014. Àmbits d’anàlisi (2/3)

 
Àmbit 

 
Variable 

 
Referència 
temporal 
 

 
Tipus de 
resposta 

 
Resposta 

     

Cinema en sala Assistència al cinema 3 mesos anteriors 
a l'entrevista 
 

Oberta Nombre de vegades 

     

Música Audició de música (excloent música en directe) 3 mesos anteriors 
a l'entrevista 

Tancada Cada dia 
Més d'1 vegada a la setmana 
1 vegada a la setmana 
2 o 3 vegades al mes 
1 vegada al mes 
Menys d'una vegada al mes 
Mai 
 

     

Videjocs Jugar a videojocs 3 mesos anteriors 
a l'entrevista 

Tancada Cada dia 
Més d'1 vegada a la setmana 
1 vegada a la setmana 
2 o 3 vegades al mes 
1 vegada al mes 
Menys d'una vegada al mes 
Mai 
 

     

Concerts Assistència a concerts de música en directe 12 mesos anteriors 
a l'entrevista 
 

Oberta Nombre de vegades 

     

Espectacles Assistència a espectacles (teatre, dansa, circ, òpera,  
teatre musical, teatre infantil, màgia, festival o cicle literari) 

12 mesos anteriors 
a l'entrevista 
 

Oberta Nombre de vegades 
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 TAULA 3. Enquesta de participació cultural 2014. Àmbits d’anàlisi (3/3)

 
Àmbit 

 
Variable 

 
Referència 
temporal 
 

 
Tipus de 
resposta 

 
Resposta 

     

Exposicions Visites a exposicions (museus, galeries d'art, 
sales d'exposcions, monuments i altres espais) 

12 mesos anteriors 
a l'entrevista 
 

Oberta Nombre de vegades 

     

Llibres Lectura de llibres per motius d'oci (paper i/o digital) 12 mesos anteriors 
a l'entrevista 
 

Oberta Nombre de llibres llegits 

     

Biblioteques Anar a biblioteques 3 mesos anteriors 
a l'entrevista 

Tancada Cada dia 
Més d'1 vegada a la setmana 
1 vegada a la setmana 
2 o 3 vegades al mes 
1 vegada al mes 
Menys d'una vegada al mes 
Mai 
 

     

Associacionisme Pertànyer a alguna associació cultural -  Tancada Sí / No 
 

 

Font: Elaboració pròpia 
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3.3.2. Àmbit poblacional i geogràfic 

L’Enquesta de participació cultural 2014 és una enquesta adreçada a la població de 14 

anys i més, resident a Catalunya, independentment de la seva nacionalitat o situació 

jurídica.  

3.3.3. Disseny de la mostra 

3.3.3.1. Unitats de mostreig i unitats d’anàlisi 

Les unitats de mostreig són els municipis, en cas que aquests tinguin menys de 50.000 

habitants. En cas contrari, les unitats de mostreig són els barris de les ciutats. 

Les unitats d’anàlisi son les persones seleccionades en base a quotes per sexe, grup 

d’edat, nivell d’estudis i situació laboral.  

3.3.3.2. Dimensió de la mostra 

L’acompliment dels objectius en termes d’errors màxims admissibles i la disponibilitat 

de recursos econòmics van marcar el nombre d’entrevistes a realitzar, situat en 1.845 

entrevistes, xifra molt per sota de les més de 6.000 persones que conformaren la mostra 

de l’Enquesta de participació cultural 2013  

Es dissenyà una mostra per a cadascun dels set àmbits territorials de Catalunya, més el 

municipi de Barcelona. La mostra teòrica inicial constava de 1.845 persones, amb un 

error ±2,26 % i un interval de confiança del 95,5%.  

3.3.3.3. Estratificació de les unitats d’anàlisi i afixació de la mostra 

La desigual distribució de la població de Catalunya desaconsella l’aplicació d’una 

afixació proporcional pel fet que en alguna zona, com per exemple, les Terres de l’Ebre 

o l’Alt Pirineu i Aran no s’arribaria a un mínim d’enquestes necessàries per donar 

resultats amb un marge d’error acceptable i garantir la representativitat global de la 

mostra.Per tant, s’optà per una afixació mixta, on cadascun dels 8 àmbits analitzats 

tingués un mínim de d’unitats d’anàlisi.  

  



34 

 

3.3.3.4. Disseny de la mostra 

La tècnica utilitzada és el mostreig estratificat bietàpic. (Clairin, 2001).  

Tal i com s’ha indicat anteriorment, la primera variable que intervé en el procés 

d’estratificació és el territori. En la segona etapa es seleccionen municipis o barris de 

municipis, en el cas que aquests superin els 50.000 habitants. En aquest cas, s’ha 

mantingut estrictament la proporcionalitat. Les variables de sexe, edat, nivell d’estudis i 

situació laboral es van controlar mitjançant quotes dins de cadascun dels estrats 

encreuats d’àmbit territorial i dimensió municipal i es van assignar proporcionalment 

segons la població de 14 anys i més  

3.3.3.5. Enquestes pilot 

Abans d’implementar el qüestionari corresponent a l’Estadística de participació 

cultural 2014 es va considerar necessari portar a terme unes enquestes pilot per avaluar 

el disseny del qüestionari i l’aplicació informàtica utilitzada pels tècnics de treball de 

camp, així com ajustar el temps de durada del qüestionari i aclarir qüestions 

semàntiques.  

Els resultats de l’enquesta pilot van permetre comprovar que no existia cap dificultat a 

l’hora d’entendre el qüestionari per part dels enquestats i que la durada de l’entrevista 

s’ajustava a allò planificat prèviament. Les enquestes obtingudes, atesa la seva validesa, 

es van incorporar posteriorment al fitxer d’enquestes del treball de camp general.  

3.3.3.6. Recollida d’informació  

La recollida d’informació de l’Enquesta de participació cultural 2014 es portà a terme 

mitjançant el mètode TAPI (Tablet PC Assisted Personal Interviewing), és a dir, 

entrevistes personals realitzades a la llar habitual amb Tablet PC.  

3.3.3.7. Calendari d’execució del treball de camp 

El treball de camp es portà a terme entre els mesos d’octubre i novembre de 2014 
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3.4. Tractament estadístic i elevació dels resultats 

3.4.1. Depuració i supervisió 

La depuració de les dades es va portar a terme en diverses fases. En la primera fase es fa 

de manera automatitzada, en el moment d’enregistrament del qüestionari a través de 

l’aplicatiu instal·lat en els Tablet PCs dels tècnics de treball de camp. L’aplicatiu 

presentava tota una sèrie de filtres que impedien l’existència d’incongruències entre 

preguntes o entre respostes. Per exemple, si una persona declarava no haver llegit cap 

llibre durant els últims 12 mesos, no se li demanava la llengua de lectura o si ho havia 

fet en suport paper o digital. De la mateixa manera, l’aplicació informàtica no permetia 

passar al següent bloc de preguntes si hi havia cap error.  

En la segona fase de depuració, es realitzà una anàlisi descriptiva de totes les variables 

objectives del fitxer de dades i s’observà la consistència i validesa dels valors obtinguts 

entre ells i amb dades d’edicions anteriors i d’altres estudis existents en la matèria. En 

aquest segon nivell de depuració els errors detectats es resolien mitjançant la 

comunicació directa amb la persona entrevistada, la imputació o l’assumpció de la no-

resposta parcial. Tot i això, si encara hi hagués cap qüestionari que originés dubtes i/o 

amb un nombre d’errors en el total de preguntes superior al 40%, aquests haguessin 

estat classificats com a incidències i serien tractats com a no-resposta total.  

Per altra banda, es realitzà un treball de supervisió i verificació de les respostes 

mitjançant trucades telefòniques a una mostra aleatòria d’entrevistats.  

3.4.2. Codificació 

La codificació es realitzà majoritàriament de manera automàtica en el moment de 

l’emplenament del qüestionari. En les preguntes obertes, es recolliren les respostes en 

literal i aquests literals es codificaren manualment a posteriori.  

L’apartat sociodemogràfic incloïa una pregunta relativa a la situació laboral de 

l’entrevistat, així com del sustentador principal de la llar. La descripció de les tasques 

s’ajustà a allò establert a la Classificació catalana d’ocupacions 2011 (CCO-2011). 
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3.4.3. Ponderació de la mostra 

Un cop codificats tots els camps, es porta a terme un calibratge i ponderació de la 

mostra efectiva en relació amb les proporcions poblacionals i per les variables que 

determinaren les quotes. Així s’obtingueren els factors d’elevació amb els quals es 

ponderen els registres del fitxer de dades. La distribució de la no-resposta incideix en el 

calibratge i la ponderació de l’àmbit corresponent.  

Un cop finalitzat tot aquest procés, s’obté un fitxer final de microdades a partir del qual 

es realitzaren les tabulacions i anàlisis posteriors.  
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Capítol 4. Anàlisi descriptiva 
Alguns apunts sobre la 
participació cultural dels 
catalans 
 

En aquest capítol s’oferirà una anàlisi descriptiva dels hàbits de participació cultural 

de la població de Catalunya i d’aquelles variables contextuals o sociodemogràfiques 

que permeten emmarcar aquests hàbits de participació.  

4.1. Descripció de la mostra  

La població analitzada per l’Enquesta de participació cultural 2014 és la resident a 

Catalunya de 14 anys i més, 6.404.613 habitants, que representen el 85,2% del total de 

població, segons el Padró municipal d’habitants. La Taula 4 presenta les principals 

característiques sociodemogràfiques dels 911 homes i 934 dones que conformen la 

mostra final.  

Un 13,2% d’ells té menys de 24 anys, un 36,7%, entre 25 i 44 anys, i la meitat supera 

els 45 anys. Per estudis finalitzats, el tram que concentra major nombre d’entrevistats és 

el d’estudis secundaris de segon cicle (40,9%). Els estudis secundaris de primer cicle 

(24,0%) i els estudis superiors (22,5%) els trobem repartits gairebé en la mateixa 
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proporció; les persones que declaren no saber llegir són gairebé testimonials i les que no 

van arribar a finalitzar els estudis primaris representen un 3,7% del total de la mostra.   

La meitat dels individus declaren identificar-se lingüísticament amb el castellà, mentre 

que un 40,1% ho fa amb el català. La resta ho fa amb altres llengües, entre les que hi 

destaca especialment l’àrab (2,9%). 

Prenent les llars com a objecte d’atenció, veiem el tipus de convivència més habitual és 

el format per dues persones (34,2%), seguit d’un model de llar amb 3 o 4 persones 

(24,1% i 20,4%, respectivament). Les llars on hi conviuen 5 persones o més representen 

un 8% del total de la mostra, un percentatge 5 punts inferior al de les llars unipersonals 

(13,2%).  

Els ingressos disponibles d’aquestes llars no es distribueixen de manera uniforme. En 

un 19,2%, els ingressos mensuals nets no superen els 940 €, i en un 20,5%, es situen en 

una franja que va entre els 941 i els 1.320 €; en l’altre extrem, només un 17,5 % supera 

els 2.586 € nets mensuals.  

La situació laboral d’aquestes persones és un reflex de la situació laboral que viu el país. 

Els aturats representen un 19,9 % de la mostra –l’any 2014, segons dades de l’EPA, 

l’atur a Catalunya era d’un 20,3%-, els pensionistes un 19,5 % i els estudiants, un 7,9%. 

En el cas de les persones ocupades (45,3%), la majoria ho està per compte aliè (32,7%), 

mentre que el 12,6% restant ho està per compte propi, bé sense persones al seu càrrec 

(9,4%) o bé amb elles (3,2). 

En el cas de les persones que treballen per compte aliè, i fent servir la Classificació 

catalana d’ocupacions 2011 (CCO-2011), el grup més nombrós correspon als 

treballadors qualificats (10,3%), tant en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i 

pesqueres (codi 6), en les indústries manufactureres i la construcció (codi 7) i operadors 

d’instal·lacions i maquinària i muntadors (codi 8). Els treballadors no qualificats (codi 

9) representen un 6,1%, mentre que les professions de major prestigi, és a dir, directors i 

gerents (codi 1) i tècnics i professionals científics i intel·lectuals (codi 2) agrupen un 

5,8% de les persones enquestades.  En el grup dels tècnics i professionals de suport 

(codi 3) i els empleats comptables, administratius i altres empleats d’oficina (codi 4) 

s’hi inclouen un 5,5%dels enquestats i el 5% restant correspon a treballadors dels 

serveis de restauració, personals protecció i venedors (codi 5). Per últim, les mestresses 
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de casa, persones jubilades sense pensió, persones incapacitades o altres situacions 

representen un 7,3% d’efectius de la mostra.  

TAULA 4. Descripció de la mostra (1/2) 

  n % 

  
 

  

Catalunya 1.845 100,0 

  
 

  

Sexe 
 

  

Home 
911 49,4 

Dona 
934 50,6 

  
 

  

Edat 
 

  
14 a 19 anys 132 7,2 

20 a 24 anys 111 6,0 

25 a 34 anys 318 17,2 

35 a 44 anys 360 19,5 

45 a 54 anys 372 20,2 

55 a 64 anys 242 13,1 

65 i més anys 310 16,8 

  
 

  
Lloc de naixement 

 
  

Catalunya 1146 62,1 

Resta de l'Estat 331 17,9 

Estranger 368 19,9 

  
 

  
Nivell d'estudis finalitzat 

 
  

Sense estudis / Primaris 224 12,1 

Secundaris (1r cicle) 443 24,0 

Secundaris (2n cicle) 755 40,9 

Superiors 416 22,5 

NS/NC 7 0,4 

  
   

Llengua d'identificació 
 

  

Català 
739 40,1 

Castellà 
934 50,6 

Altres llengües 
172 9,3 

  
 

  

Situació laboral 
 

  

Estudiant 
146 7,9 

Ocupat 837 
45,4 

Aturat 
368 19,9 

Jubilat / pensionista 
359 19,5 

Altres situacions 
135 7,3 
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TAULA 4. Descripció de la mostra (2/2) 

  n % 

  
 

  

Nombre de persones a la llar 

 

  

1 persona 244 13,2 

2 persones 631 34,2 

3 persones 444 24,1 

4 persones 377 20,4 

5 persones o més 149 8,1 

  
 

  

Ingressos mensuals nets a la llar 

 
  

Fins a 675 € 144 7,8 

De 676 a 940 € 210 11,4 

De 941 a 1.320 € 379 20,5 

De 1.321 a 1.845 € 449 24,3 

De 1.846 a 2.585 € 305 16,5 

De 2.586 a 3.620 € 177 9,6 

Més de 3.620 € 112 6,1 

NS/NC 69 3,7 

      

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
 

4.2. El context social de la cultura 

Tal i com s’esmentà en l’apartat relatiu a la descripció de la mostra i el qüestionari, la 

revisió del qüestionari de l’Enquesta de participació cultural 2014 va permetre incloure 

preguntes que permeten analitzar aquestes dimensions i, alhora, oferir una visió més 

global i enriquidora de la participació cultural en el nostre país.  

4.2.1. Oci o cultura? 

L’Enquesta de participació cultural 2013 va permetre, per primera vegada, identificar 

quins són els significats que els ciutadans de Catalunya atorguen al concepte cultura: 

coneixement i ciència (44,3%), tradicions, llengua o costums d’una comunitat o grup 

humà (32,9%), educació i família (23,8%) o literatura (21,9%) i art (18,2%). Tot i així, 

en una societat com l’actual, la frontera entre oci i cultura és, moltes vegades, difusa, si 

és que en algun moment aquesta frontera ha existit. En aquesta línia, l’ Enquesta de 

participació cultural 2014 va incloure la pregunta següent: 

 



41 

 

 

 

 

Visitar un museu o una exposició (56,1 %), anar a un concert de música clàssica 

(42,9%), llegir llibres (38,2 %) o anar al teatre (36,7 %) són les activitats que els 

catalans més identifiquen amb el concepte cultura. En canvi, jugar a videojocs i veure la 

TV són activitats que s’associen clarament al concepte oci, especialment en el cas de la 

primera.  

Tot i així, la barrera entre cultura i oci no està gaire definida. Així ho demostra el fet 

que més de la meitat dels catalans consideren que viatjar és una activitat que combina 

tant la dimensió lúdica com la cultural. De fet, de moltes activitats, com la lectura, 

l'assistència al teatre o a concerts, les fires d’artesania, les visites a parcs naturals o la 

gastronomia, és destacable el nombre de persones que les situen tant en l’àmbit de la 

cultura com en el de l’esbarjo, indistintament. 

GRÀFIC 1. Classificació d’activitats en oci o cultura. Catalunya 2014 
En %.  

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

 
Q3. A continuació li llegiré un seguit d’activitats. De cadascuna d’aquestes, em podria 
indicar si la inclouria en el grup d’activitats culturals, en el grup d’activitats d’oci o en el grup 
tant d’activitats culturals com d’oci? 
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4.2.2. La participació cultural des d’una perspectiva subjectiva 

Una de les característiques de la cultura és que s’aprèn: ningú no neix amb 

coneixements culturals, sinó que els seus elements es van aprenent al llarg de diversos 

processos de socialització o de descoberta individual. Des d’aquest punt de vista, 

resultava interessant analitzar quins són els principals actors que els catalans 

identifiquen en el seu procés de socialització cultural. 

 

 

L’interès per la cultura sembla articular-se a través de diversos estadis de socialització, 

començant per l’experiència individual -Un 73,2 % dels enquestats diu que va ser ell 

mateix qui es va interessar per la cultura-, seguida de la família -en primer terme, a 

través dels progenitors o altres familiars i, posteriorment, a través de la parella-, dels 

amics o el sistema educatiu i entorn laboral, amb especial incidència de l’escola. Per 

últim, s’identificaven altres vies, com poden ser experiències concretes o la xarxa 

d’espais culturals existents.  

GRÀFIC 2. Persones o circumstàncies que van fer que l’entrevistat s’interessés per l’art 
o la cultura. Catalunya 2014 
En %.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

I6. Pensi ara sobre la seva vida. Quines han estat les persones o circumstàncies que van 

fer que vostè s’interessés per l’art i la cultura 
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Per altra banda, la participació cultural, en tant que activitat relacional que es projecta 

sobre l’espai social, pot deixar entreveure situacions de diferència i de desigualtat entre 

individus. Una manera subjectiva d’avaluar-ho va ser demanar directament a 

l’entrevistat quina és la seva percepció sobre els seus hàbits de participació en 

comparació amb els de persones del seu entorn o persones de la seva mateixa edat. 

 

 

 

 

Un 32,4 % dels catalans més grans de 14 anys —o, el que és el mateix, gairebé 2 

milions de persones— considera que participa en cultura menys que altres persones de 

la seva mateixa edat. Paral·lelament, un 27,9 % considera que ho fa menys que altres 

persones del seu entorn.  

GRÀFIC 3. Valoració subjectiva de la participació cultural respecte altres persones. 
Catalunya 2014 
En %.  

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

4.2.3. Motius que justifiquen i dificulten la participació 

Quins motius són importants a l’hora de participar en activitats culturals? Plantejar 

aquest tipus de preguntes ens permet identificar raons, motius, aspiracions i expectatives 

 
Q4. Comparant-se amb altres persones de la seva mateixa d’edat, en general diria que 
participa en activitats culturals molt menys que elles, menys que elles, igual que elles, més 
que elles o molt més que elles? 
 
Q5. I comparant-se amb altres persones del seu entorn (familiars, amics, companys de 
feina, etc.)? 
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darrere els actes conscients de la participació, els valors atorgats al consum cultural, la 

satisfacció que genera i els significats socials i individuals atribuïts a aquestes 

pràctiques.  

 

 

 

El principal motiu que porta els catalans a participar en la cultura és passar-ho bé, 

gaudir, desconnectar o escapar de l’estrès diari: des d’aquesta perspectiva, la cultura 

esdevé, també, un element d’interrelació social, un mercat d’intercanvi de propostes que 

permet fer activitats amb altres persones de l’entorn.  

Les característiques relacionades amb el producte cultural —la seva qualitat, els autors 

o artistes— són el segon gran bloc de motius que justifiquen la participació cultural. A 

més, cal afegir-hi que aquest producte ofereixi un element diferenciador de la resta, que 

sigui nou, que permeti estar a l’última. 

 La facilitat en l’accés també hi té un paper força important, bé a través del preu 

(gratuïtat o oferta), bé a través d’altres factors, com la disponibilitat de temps, la 

proximitat de l’esdeveniment o el fet de poder-hi accedir de manera relativament 

còmoda. 

 En quart lloc trobaríem una concepció de la cultura com a coneixement, la possibilitat 

d’aprendre, d’adquirir nous coneixements, de transmetre'ls als fills o, fins i tot, de 

reafirmar la pròpia identitat.  

La recomanació hi juga un paper important; ara bé, la recomanació tradicional, de la 

crítica, deixa pas al consell d’amics i familiars i, cada cop més, a les opinions que es 

puguin trobar a Internet.  

A banda de la motivació, és important explorar les barreres a la participació, és a dir, els 

obstacles que impedeixen als individus participar en la vida cultural, que poden ser 

barreres físiques, econòmiques, socials o psicològiques, entre altres. Identificar aquestes 

 
Q6. De la llista que mostrem a continuació, quins motius són importants per a vostè a l’hora 

de consumir un producte cultural determinat? 



45 

 

barreres permet implementar accions dirigides a eliminar-les i, per tant, a promoure la 

participació. 

 

 

 

Per a un 62 % dels catalans, el principal motiu que dificulta la seva participació cultural 

és el preu. En segon terme trobaríem la manca de temps a l’hora de poder fer activitats 

culturals. En molts casos, el fet de tenir responsabilitats familiars també condiciona 

aquesta participació.  

La situació personal també té incidència a l’hora de no poder participar-hi. La manca 

d’interès i el fet de preferir fer altres coses, principalment, però també problemes de 

mobilitat, de manca de coneixements o, fins i tot, no tenir gent amb qui anar-hi, es 

perfilen com a barreres d’accés al fet cultural.  

La disponibilitat d’oferta és també una qüestió que apareix en l’enquesta. La manca 

d’oferta pròxima o per a famílies, la manca d’informació o la qualitat de l’oferta 

existent semblen condicionar el comportament dels catalans. Internet, per contra, no es 

perfila com una barrera que dificulti la participació, sinó com un complement. 

Participar-hi exclusivament per Internet, bé a través de plataformes legals o de 

descàrrega, és un comportament molt minoritari.  

 

  

 
Q7. En general, quins diria que són els motius que dificulten la seva participació en activitats 
culturals? 
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GRÀFIC 5. Motius que justifiquen la participació cultural. Catalunya 2014 
Pregunta multirresposta 
En %.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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GRÀFIC 6. Raons que dificulten la participació cultural. Catalunya 2014 
Pregunta multirresposta 
En %.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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4.3.4. Els preus de la cultura  

Tal i com hem vist anteriorment, el preu dels béns i serveis culturals es conforma com la 

principal barrera a l’hora de participar en el fet cultural. Tot i així, quina és la percepció 

que té la població catalana sobre aquests preus? Hi ha algun tipus de diferència entre el 

preu de mercat i aquell que perceben o aquell que s’ha format en l’imaginari col·lectiu? 

L’Enquesta de participació 2014 inclou una pregunta relacionada amb aquest àmbit. 

 

 

 

L’òpera és l’activitat que es percep com la més cara: la mitjana ponderada segons les 

respostes obtingudes en l’enquesta situa el preu mitjà percebut d’una entrada al voltant 

dels 31,75 €.  

Els concerts de música clàssica (31,82 €) són percebuts amb un preu superior als de 

música actual (28,25 €). El preu d’una entrada de teatre se situaria entorn dels 23-24 €.  

Per altra banda, els catalans situen el preu d’un llibre novetat editorial, al voltant dels 20 

€.  

En el cas de la música, el preu d’un CD se situaria entorn dels 14 €. El mateix àlbum, 

però en format digital, en els 6,60 € i una cançó en format digital, una mica per sobre 

dels 4 €.  

Les entrades a museus, aproximadament en 13 €. I, per últim, una entrada de cinema, en 

8 €.  

 

 

 

 

 
Q9. A continuació li detallaré tot un conjunt de béns i serveis culturals. Em podria indicar 
quin és el preu aproximat que tenen? No ha de ser un preu exacte, sinó simplement 
aproximat. 
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GRÀFIC 7. Preus percebuts. Catalunya 2014 
En €.  

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

Tot i així, una cosa és el preu percebut i una altra, el preu màxim que una persona 

estaria disposada a pagar per un determinat bé o servei cultural. L’Enquesta de 

participació cultural 2014, amb l’objectiu de determinar si hi ha diferències 

significatives entre ambdós preus, inclou la mateixa pregunta, però ara demanant el preu 

màxim que hom estaria disposat a pagar. A més, s’hi afegeix la categoria No pagaria. 

 

 

 

Un dels elements més destacables de la respostes obtingudes a la pregunta anterior és 

que 7 de cada 10 catalans no esta disposat a pagar per música en format digital, encara 

que sigui del seu artista o grup favorit. En l’altre extrem trobaríem el cinema, al qual 

només estaria disposada a renunciar poc més d’un 6 % de la població catalana. Per altra 

banda, una quarta part dels entrevistats no pagaria res per anar a l’òpera ni a un concert 

de música clàssica. 

Prenent com a base aquells que sí que estarien disposats a pagar, l’anàlisi de preus 

màxims evidencia una reducció generalitzada en tots els béns i serveis considerats en 

 
Q10. I em podria indicar quin seria el preu màxim que estaria disposat a pagar per 
cadascun d’aquests béns i serveis culturals? Si no estigués disposat a pagar res per algun 
d’aquests, indiqui-m’ho, també. 
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relació amb el preu percebut. Així, allà on trobem una major variació en el preu seria en 

l’òpera, concerts, teatre, CDs de música, museus i cinema, i una menor en l’àmbit de la 

música digital i els llibres.  

GRÀFIC 8. Comparativa preu percebut i preu màxim disposat a pagar. Catalunya 2014 
En €.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

4.3.5. Disponibilitat de temps 

El segon gran motiu que dificulta la participació cultural dels catalans és la manca de 

temps, segons hem vist anteriorment. L’Enquesta de participació cultural 2014 inclou 

dues preguntes relacionades amb la disponibilitat de temps, amb unes respostes prou 

reveladores.  

 

 

 

Només un 46,1 % dels catalans declara tenir molt o bastant de temps lliure durant la 

setmana; aquest percentatge s’eleva fins a un 66,4 % durant el cap de setmana.  

Les persones més joves i les de més edat són les que declaren disposar de més temps 

lliure. És fàcilment identificable l’efecte del cicle vital especialment entre el grup de 

 
Q1. En general, de quant de temps lliure disposa vostè de dilluns a divendres? 
Q2. I durant el cap de setmana? 
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població de 35 a 54 anys. Per sexes, les dones declaren disposar de menys temps que els 

homes, independentment de l’edat i del període de la setmana. L’únic moment en què 

temps lliure d’homes i dones s’iguala és en la franja de 20 a 34 anys durant el cap de 

setmana.  

GRÀFIC 9. Disponibilitat de temps lliure de dilluns a divendres i durant el cap de 
setmana. Catalunya 2014. 
Per sexe i edat 
En % 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

4.3.6. Informació cultural 

Juntament amb els que no hi participen, també hi ha un sector de població que sí que hi 

participa. Entre aquests, quins són els canals o vies prioritàries d’informació? 

 

 

 

 

Internet ha esdevingut la principal via d’informació sobre activitats o esdeveniments 

culturals. Entre els que s’informen via Internet, Facebook, les webs de diaris i revistes 

generalistes, així com les webs d’ofertes són els principals recursos utilitzats. 

  

 
Q11a. A través de quines vies acostuma a informar-se sobre activitats o esdeveniments 
culturals? 
 
Q11b. Anteriorment m’ha comentat que utilitza Internet, entre altres vies, per informar-se 
sobre activitats o esdeveniments culturals. Quines plataformes d’Internet utilitza normalment 
per fer-ho? 
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TAULA 5. Vies d’informació cultural. Catalunya 2014 
En % 

Vies d'informació 
  

Vies d'informació per Internet     

  
    

  

Internet 49,4 

 

Facebook 54,6   

Televisió 48,7 

 

Webs diaris, revistes 32,4   

Diaris 30,6 

 

Webs ofertes 22,4   

Ràdio 20,1 

 

Webs o blogs d'organitzacions 17,1   

Recomanació amics, familiars 16,9 

 

Altres xarxes socials 16,5   

Publicitat al carrer 14,1 

 

Webs especialitzades 15,0   

Centres cívics, ateneus, etc. 8,1 

 

Twitter 12,6   

Revistes 5,7 

 

Newsletters correu electrònic 7,3   

Altres vies 3,5 

 

Blogs personals 4,1   

  
  

Altres vies 6,8   

            
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

4.3.7. Incentius a la participació 

L’única manera de poder intentar aplicar mesures que promoguin o incrementin la 

participació cultural és identificar quins podrien ser els incentius o estímuls potencials 

de la població catalana. En aquest sentit, l’Enquesta de participació cultural 2014 

demanava: 

 

 

Sembla que l’adopció de mesures destinades a una reducció de preus dels béns i serveis 

culturals seria un bon incentiu per als catalans a l’hora de fomentar la seva participació 

cultural. Aquests incentius no es limitarien només a un abaixament del preu o a la 

mateixa gratuïtat, sinó que consistirien també en la promoció de beneficis per anar-hi o 

portar-hi amics i familiars, dels abonaments/carnets culturals o de les entrades d’última 

hora.  

Un segon paquet de mesures apunta cap a la millora de l’accessibilitat, tant des del punt 

de vista horari com de l’accessibilitat amb transport públic o privat.  

La possibilitat de disposar d’informació prèvia així com que hi hagi recursos extra es 

conformen també com a incentius importants.  

 
Q8. De la llista següent, quins serien incentius per incrementar la seva participació cultural?  
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L’adequació de l’oferta a l’edat de les persones o als públics familiars es perfila com a 

element a explorar. Fins i tot, la possibilitat de poder conèixer i socialitzar amb altres 

persones o disposar d’accessos premium, exclusius.  

GRÀFIC 10. Incentius a la participació. Catalunya 2014. 
En % 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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4.4. Els hàbits de participació cultural a Catalunya 

El Gràfic 11 presenta una ordenació de les activitats culturals de major a menor 

penetració entre la població de 14 anys i més.  

GRÀFIC 11. Realització d’activitats culturals. Catalunya 2014. 
En % 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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4.4.1. Lectura de llibres, diaris i revistes 

La lectura de llibres durant el temps d’oci és una pràctica per la qual opten gairebé 6 de 

cada 10 catalans. La intensitat de lectura, però, presenta comportaments força 

polaritzats: un 10,3% de la població només va llegir un únic llibre en els dotze mesos 

anteriors a l’entrevista i un 11,6%, dos llibres; en canvi, els que van llegir 6 llibres o 

més representen un 17,4% de la població catalana. En mitjana, i prenent com a 

referència la població lectora, els catalans llegeixen uns 6,2 llibres l’any (desviació 8,4) 

o, el que és el mateix, un llibre cada dos mesos.  

El lector català és un lector, primordialment, de paper. La penetració del llibre 

electrònic és d’un 10,9% entre el total de la població, percentatge que arriba fins un 

18,2% si només prenem com a referència la població lectora.  

En preguntar sobre la llengua de l’últim llibre llegit, la diferència del castellà (69,0%) 

respecte el català (24,8%) o altres llengües (5,9%) és molt notable. Tot i així, en 

preguntar sobre si en els últims dotze mesos s’havia llegit cap llibre en català, el 

percentatge de lectors puja fins un 53,5%. 

LECTURA 
LLIBRES 

59,9% 
(ÚLTIMS 12 MESOS) 

    

 
Mitjana llibres / any 6,2 

 

    

 
Llengua de l'últim llibre llegit (%) 

  

 
    Català 24,8 

 

 
    Castellà 69,0 

 

 
    Altres llengües 5,9 

 

    

 
Lectors en  català (%) 53,5 

 

    

 
Lectors digitals (%) 18,9 

 

     
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

Els diaris i les revistes, independentment del seu format escrit o digital, tenen un 

seguiment força desigual. La premsa és llegida per un 39,9% de la població; en canvi, 

les revistes assoliren una taxa de lectura del 60,7%. En el cas de la premsa, català 

(42,1%) i castellà (43,6%) presenten un nivell de penetració molt similar i les persones 

que opten per llegir diaris en totes dues llengües representen un 17,3%. En el cas de les 
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revistes, però, el castellà predomina (56,7%) per sobre el català (19,1%); no obstant, els 

lectors de revistes en ambdues llengües són una mica més de la quarta part dels lectors 

(26,0%).  

 
    LECTURA 

DIARIS 

39,9% 
(DIA ANTERIOR) 

 

Català 42,1 

 

 

Castellà 43,6 

 

 

Català i castellà 17,3 

 

 

Altres llengües  1,9 

 

  

  

 

  

  

 LECTURA 
REVISTES 

60,7% 
(ÚLTIMS 30 DIES) 

 

Català 19,1 

 

 

Castell 56,7 

 

 

Català i castellà 26,0 

 

 

Altres llengües 4,0 

 

      
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

L’assistència a biblioteques queda limitada a un 27,2% de la població, principalment per 

motius d’oci (55,6%), estudis (32,2%) o treball (9,4%). Entre les tasques principals que 

s’hi realitzen a les biblioteques trobem, principalment, el consultar llibres (41,7%), 

demanar material en préstec (39,8%), estudiar (18,2%), acompanyar altres persones 

(15,7%), utilitzar Internet (10,7%), consultar revistes (10,2%) i llegir la premsa (9,6%).  

  



57 

 

ASSISTÈNCIA 
BIBLIOTEQUES 

27,2% 
(ÚLTIMS 3 MESOS) 

  
 

 

 
Motius  

 

 
    Oci 55,6 

 

 
    Estudis 33,2 

 

 
    Treball 9,4 

 

 
    Altres motius 16,4 

 

 
Tasques  

      Consultar llibres 41,7  

     Demanar material en préstec 39,8  

     Cercar informació 34,9  

     Estudiar 18,2  

     Acompanyar altres persones 15,7  

     Utilitzar Internet 10,7  

 
    Consultar revistes 10,2  

 
    Llegir premsa 9,6  

 
    Activitat organitzada 3,0  

 
    Altres tasques 3,5  

 
   

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

La inclusió de variables sociodemogràfiques ens permet obtenir un perfil força acurat 

dels lectors del nostre país.  

Un primer element destacable és el fet que semblen existir dos universos de lectura 

diferenciats, un femení, més associat a la lectura de llibres per oci i, en menor mesura, a 

la visita a biblioteques, i un masculí, més vinculat a la lectura de diaris, degut 

especialment a l’efecte de la premsa esportiva. Per altra banda, cal destacar que les taxes 

de lectura per a tots els àmbits analitzats són sempre més baixes entre la població de 65 

anys i més, la generació que, atès el moment històric, va tenir menys oportunitats 

d’accedir a formar-se. Aquest patró es repetirà en moltes altres activitats, com veurem 

seguidament. 

La lectura de llibres, en contra de la percepció més generalitzada a nivell social, assoleix 

les seves quotes més altes entre les cohorts més joves i decreix fins arribar als 35-44 

anys, tram d’edat on, recordem, bona part de la població declarava disposar de poc 

temps lliure; de la mateixa manera, 6 de cada 10 persones entre 45 i 64 anys declaren 

ser lectores.  

La lectura de diaris, en canvi, presenta una trajectòria ascendent, en el sentit que a 

mesura que augmenta l’edat de la persona entrevistada, augmenta també la seva taxa de 
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lectura. Així, entre el grup de 14 a 19 anys (22,5%) i el de 55 a 64 anys (51,4%) hi ha 

gairebé 30 punts percentuals de diferència en quant a lectura de premsa. La lectura de 

revistes, tot i assolir el seu màxim entre la població de 45 a 54 anys (66,9%), sembla 

mantenir-se força homogènia en funció de l’edat.  

La variable nivell educatiu és, sense cap mena de dubte, la que presenta una major 

relació i capacitat discriminant. En les dades de la Taula 6 s’observa l’existència d’un 

salt qualitatiu entre aquells que no tenen estudis o només tenen estudis primaris i els que 

tenen estudis universitaris. Tant en la lectura de llibres, com de diaris i revistes, el pas 

de la primària a la secundària, i d’aquesta a la universitat, suposa un increment notable 

dels percentatges de lectura.  

La inclusió de la situació laboral de l’entrevistat mostra també diferències significatives. 

La lectura de llibres i l’assistència a biblioteques són activitats molt relacionades amb 

estudiants, la lectura de premsa diària amb la població treballadora, així com les 

revistes, que s’associa en bona part a treballadors, bé en actiu, bé aturats. El llibre 

electrònic, en canvi, presenta una major incidència entre estudiants i persones ocupades.  

Un altre element destacable és l’ús més intens que fan les persones nascudes fora de 

l’Estat espanyol de les biblioteques. L’anàlisi de les tasques que hi desenvolupen ens 

indica que bona part d’aquest col·lectiu s’hi adreça per connectar-se a Internet (18,7% 

enfront el 10,7% general).  
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TAULA 6. Perfil sociodemogràfic. Lectura. Catalunya 2014 
En % 

  Llibres Llibre digital Diaris Revistes Biblioteques 

       

Catalunya 59,9 10,9 39,9 60,7 27,2 

       

Sexe      

Home 54,2 9,8 48,7 62,0 24,1 

Dona 65,2 11,8 31,5 59,6 30,2 

       

Edat      

14 a 19 anys 71,1 16,0 22,5 60,1 57,0 

20 a 24 anys 75,9 19,9 24,4 65,1 54,7 

25 a 34 anys 73,7 15,0 38,3 66,6 30,0 

35 a 44 anys 53,8 12,3 41,3 62,7 31,4 

45 a 54 anys 61,6 10,3 44,7 66,9 18,6 

55 a 64 anys 59,8 10,5 51,4 61,1 22,5 

65 i més anys 46,6 3,2 37,7 48,3 14,8 

       

Lloc de naixement      

Catalunya 64,8 12,5 45,8 64,7 27,6 

Resta de l'Estat 47,2 7,2 31,3 52,3 16,7 

Estranger 56,3 9,1 29,0 56,0 36,4 

       

Nivell d'estudis finalitzat      

Sense estudis / Primaris 35,5 0,7 23,9 41,3 9,6 

Secundaris (1r cicle) 47,6 5,5 35,3 53,5 19,4 

Secundaris (2n cicle) 62,4 12,4 41,0 63,2 27,9 

Superiors 86,1 21,0 53,8 77,9 47,0 

       

Llengua d'identificació      

Català 66,4 11,9 49,7 64,3 30,0 

Castellà 55,7 10,1 35,2 59,6 24,6 

Altres llengües 55,8 10,8 23,5 51,5 30,8 

       

Situació laboral      

Estudiant 78,3 16,4 25,7 58,0 59,6 

Ocupat 65,6 14,0 46,1 66,8 24,5 

Aturat 57,3 9,8 39,0 64,3 33,3 

Jubilat / pensionista 46,6 4,5 40,3 49,4 17,7 

Altres situacions 54,9 8,9 22,7 53,5 22,4 

       

Ingressos mensuals llar      

Fins a 675 € 38,3 8,6 18,3 42,0 19,8 

De 676 a 940 € 46,2 6,0 28,8 54,7 24,3 

De 941 a 1.320 € 56,0 7,9 40,3 60,2 30,1 

De 1.321 a 1.845 € 58,1 9,4 37,2 58,1 21,1 

De 1.846 a 2.585 € 67,2 12,3 45,1 66,3 26,9 

De 2.586 a 3.620 € 73,8 17,9 47,7 67,4 36,2 

Més de 3.620 € 84,6 21,9 56,9 77,2 41,8 
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4.4.2. Audiovisual 

Veure la televisió és, sense cap mena de dubte, la pràctica cultural més estesa entre la 

població catalana de 14 anys i més: un 92,4% afirmava haver-la vist en el dia anterior a 

l’entrevista, si bé, malauradament, no disposem del temps total que hi van dedicar o el 

tipus de programes que van escollir. Sí sabem, però, que un 20,8% va optar per veure-la 

en català, un 49,3%, en castellà, i un 33,4%, indistintament en ambdues llengües; 

aquells que optaren per fer-ho en altres llengües queden reduïts a un 2,6% del total. 

La ràdio, que en dècades anteriors havia esdevingut un mitjà primordial d’accés a 

recursos informatius, musicals i culturals, ara només és seguida per poc més de la meitat 

de la població (55,8%), independentment del seu format convencional o a través 

d’Internet. La quota de ràdio en català és d’un 42,1% i en castellà, un 39,0%, i aquelles 

persones que l’escolten indistintament en català i castellà representa un 21,4%. 

La irrupció d’Internet com a pràctica cultural és força evident. Gairebé ¾ parts dels 

catalans afirmen haver-se connectat a Internet en els últims 30 dies. I, d’aquests, un 

88,5% va fer-ho en el mateix dia anterior que tingués lloc l’entrevista.  

En aquest cas, sí disposem del temps de connexió que hi van dedicar. I veiem que es fa 

un ús relativament intens: d’aquells més de 4 milions de catalans que utilitzaren Internet 

en el dia anterior a l’entrevista, un 26,4% va estar connectat entre 1 i 2 hores, i un 

23,9%, de 2 a 4 hores. Les persones que van estar connectades més de 4 hores 

representen un 16,2% de la població i els que van estar menys d’una hora, un 33,1%. 

Entre aquests usos, la llengua majoritària és el castellà (88,4%), seguit del català 

(37,6%), l’anglès (15,3%), i altres llengües (6,4%). 

En aquest context mediatitzat, on la televisió i Internet juguen un paper central a l’hora 

d’articular els consums culturals, no resulta estrany constatar que un 78,3% de la 

població afirmi haver vist, almenys un cop en els darrers tres mesos, algun tipus de 

pel·lícula, sèrie o vídeo, excloent tots aquells continguts visionats en una sala de 

cinema. En aquest cas, un 30,8% dels catalans afirmen fer-ho cada dia, i un 28,6%, més 

d’un cop per setmana. El suport més habitual és la televisió (64,9%), si bé Internet és el 

mitjà escollit per més d’una quarta part d’aquest tipus d’usuaris. En tot cas, la majoria 

d’aquests continguts són gratuïts (92,5%) i només un 7,2% dels usuaris afirma haver 
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pagat per ells. El castellà, de nou, continua sent la llengua de consum principal (74,9%), 

força lluny del català (16,7%) o d’altres llengües (8,4%).  

 
    

TV 

92,4% 
(DIA ANTERIOR) 

 

Català 20,8 

 

 

Castellà 49,3 

 

 

Català i castellà 33,4 

 

 

Altres llengües  2,6 

 

  
  

 

  

 
 

 
RÀDIO 

42,1% 
(DIA ANTERIOR) 

 

Català 42,1 

 

 

Castellà 39,0 

 

 

Català i castellà 21,4 

 

 

Altres llengües   

 

          

INTERNET 

73,3% 
(ÚLTIMS 30 DIES) 

 Català 37,6  

 Castellà 88,4  

 Anglès 15,3  

 Altres llengües 5,4  

     

CONTINGUTS 
AUDIOVISUALS 

78,3% 
(ÚLTIMS 3 MESOS) 

 Català 16,7  

 Castellà 74,9  

 Anglès 6,3  

 
Altres llengües 2,2 

 

     
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

Tal i com es comentava anteriorment, veure la televisió és la pràctica cultural més 

habitual entre la població catalana. Les variables sociodemogràfiques emprades no 

mostren cap tipus de diferència significativa en quant a comportament; si es disposés 

d’informació qualitativa, com ara el temps dedicat a veure-la, el tipus de programes 

escollits o la cadena de televisió preferida, segurament seria possible observar 

comportaments diferenciats.  

La ràdio, en canvi, sí que presenta uns patrons diferenciats entre la població. En primer 

lloc, cal destacar que és un mitjà més seguit per homes (61,4%) que no pas per dones 

(50,5%). De la mateixa manera, escoltar-la és un hàbit més arrelat entre persones de 

mitjana edat que no pas entre població jove; la situació laboral de l’entrevistat ens 

indica que aquest és un mitjà més associat a persones ocupades (64,7%) que no pas a 
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estudiants (48,1%). En canvi, els continguts audiovisuals presenten una major 

incidència entre el col·lectiu més jove de la població.  

Les dades de l’Enquesta de consum i pràctiques culturals a Catalunya 2006 mostraven 

una fragmentació o fractura digital entre les cohorts més joves i les de major edat. Vuit 

anys després d’aquella enquesta, es constata com Internet ha penetrat amb força en 

gairebé tots els grups d’edat de la població catalana, a excepció del col·lectiu de 65 anys 

i més, on la taxa d’ús d’Internet es situa en el 22,4%, i en el de 55 a 64 anys (63,8%). El 

fet que la taxa de connexió a Internet entre les persones més joves i estudiants arribi 

gairebé al 100% indica que les diferències en termes educatius –nivell estudis primaris- 

estan associades a aquest col·lectiu de major edat.  

La renda de la llar sembla guardar també certa relació amb l’accés a Internet. En 

general, les persones residents en llars amb un menor nivell d’ingressos presenten unes 

taxes de connexió a Internet més baixes que aquelles amb major quantitat de recursos 

disponibles.  
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TAULA 7. Perfil sociodemogràfic. Audiovisuals. Catalunya 2014 
En % 

  TV Ràdio Internet Continguts 

  
   

  
Catalunya 92,4 55,8 73,3 78,3 

      

Sexe     

Home 92,6 61,4 76,2 79,3 

Dona 92,1 50,5 70,6 77,4 

      

Edat     

14 a 19 anys 89,4 42,2 100,0 90,9 

20 a 24 anys 88,4 52,4 99,7 86,1 

25 a 34 anys 89,2 54,3 97,0 87,1 

35 a 44 anys 90,8 62,5 93,1 79,3 

45 a 54 anys 93,4 60,3 80,1 77,0 

55 a 64 anys 96,2 57,4 63,8 70,0 

65 i més anys 94,7 50,8 22,4 71,4 

      

Lloc de naixement     

Catalunya 93,1 60,4 77,7 80,3 

Resta de l'Estat 93,4 50,5 46,0 69,0 

Estranger 88,8 45,9 86,1 81,3 

      

Nivell d'estudis finalitzat     

Sense estudis / Primaris 93,1 45,8 26,5 64,4 

Secundaris (1r cicle) 94,7 49,7 58,6 72,8 

Secundaris (2n cicle) 93,1 57,3 86,3 81,6 

Superiors 87,2 66,7 96,2 88,0 

      

Llengua d'identificació     

Català 92,0 62,5 71,4 78,3 

Castellà 93,2 53,6 73,6 78,0 

Altres llengües 88,8 38,2 80,2 80,4 

      

Situació laboral     

Estudiant 89,8 48,1 98,3 88,9 

Ocupat 90,1 64,7 89,9 80,8 

Aturat 92,9 48,6 83,5 79,5 

Jubilat / pensionista 96,6 52,5 35,0 71,2 

Altres situacions 94,0 44,0 43,3 72,2 

      

Ingressos mensuals nets a la llar     

Fins a 675 € 93,1 37,8 53,8 74,3 

De 676 a 940 € 90,9 42,8 52,9 78,2 

De 941 a 1.320 € 91,9 53,6 64,3 75,0 

De 1.321 a 1.845 € 91,7 59,2 72,0 79,4 

De 1.846 a 2.585 € 93,6 56,8 83,7 79,0 

De 2.586 a 3.620 € 93,2 66,4 91,8 79,9 

Més de 3.620 € 93,8 66,2 93,6 76,9 
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4.4.3. Música i concerts 

La segona pràctica cultural més comuna és l’audició de música. Un 88,4% afirma haver 

escoltat música en els tres darrers mesos anteriors a l’entrevista, essent un 59,3% qui 

afirma fer-ho cada dia. L’Enquesta de participació 2014 tampoc permet determinar 

quins són els gèneres musicals més escoltats, si bé sí sabem que la música en català 

només assoleix un 13,3% de quota, enfront el 44,7% que ho fa en castellà o el 31,3% 

que ho fa en anglès.  

En el cas dels concerts, un 33,8% de la població afirmava haver-hi anat a almenys un 

durant el darrer any; entre aquests, un 16,7% havia assistit a algun macrofestival, com 

pot ser el cas del Primavera Sound o el Sónar. Les llengües més habituals d’aquests 

concerts són, per aquest ordre, castellà (46,7%), català (33,9%) i anglès (21,3%); els 

concerts simfònics o orquestrals representen un 7,8%.  

La penetració d’Internet sembla fer aflorar nous comportaments: un 32,3% dels 

assistents a concerts afirmà que acostuma a mirar-ne per Internet. Les principals raons 

per fer-ho són, per una banda, que el lloc on es realitzà el concert era massa lluny com 

per anar-hi (29,5%), així com que era gratuït (27,7%) –a aquest factor caldria afegir el 

no haver pogut anar-hi perquè era massa car (15,3%)- que era un concert antic (27,4%) 

o que es podia veure sense sortir de casa o no es va tenir temps per anar-hi (14,8%).  

 
    

MÚSICA 

88,4% 
(ÚLTIMS 3 MESOS) 

 

Català 13,3 

 

 

Castellà 44,7 

 

 

Anglès 31,3 

 

 

Només música  5,6 

 

 

Altres llengües 3,3 

 

  

 
 

      

CONCERTS 

33,8% 
(ÚLTIMS 12 MESOS) 

 

Català 33,9 

 

 

Castellà 46,7 

 

 

Anglès 21,3 

 

 

Només música  7,8 

 

 

Altres llengües 4,4 

      
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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TAULA 8. Perfil sociodemogràfic. Música, concerts i macrofestivals. Catalunya 2014 
Catalunya 2014 
En % 

  Música Concerts Macrofestivals 

  
  

  
Catalunya 88,4 33,8 5,7 

     

Sexe    

Home 88,0 36,6 7,0 

Dona 88,7 31,2 4,4 

     

Edat    

14 a 19 anys 97,8 47,2 8,9 

20 a 24 anys 98,6 55,0 13,4 

25 a 34 anys 94,9 48,5 13,9 

35 a 44 anys 94,3 34,6 6,0 

45 a 54 anys 91,3 31,8 3,5 

55 a 64 anys 85,1 28,7 0,9 

65 i més anys 71,9 17,7 1,0 

     

Lloc de naixement    

Catalunya 89,6 37,4 6,1 

Resta de l'Estat 83,3 20,7 3,1 

Estranger 89,2 35,3 6,7 

     

Nivell d'estudis finalitzat    

Sense estudis / Primaris 69,2 12,0 1,2 

Secundaris (1r cicle) 86,8 23,4 1,7 

Secundaris (2n cicle) 92,8 38,0 8,0 

Superiors 94,1 52,2 8,1 

     

Llengua d'identificació    

Català 85,8 38,9 5,4 

Castellà 90,6 30,5 5,9 

Altres llengües 86,8 30,6 5,4 

     

Situació laboral    

Estudiant 96,8 48,7 9,6 

Ocupat 93,9 40,3 6,9 

Aturat 92,2 36,1 8,4 

Jubilat / pensionista 73,8 20,9 0,4 

Altres situacions 81,6 16,6 3,3 

     

Ingressos mensuals llar    

Fins a 675 € 81,7 27,7 3,2 

De 676 a 940 € 77,4 20,2 1,1 

De 941 a 1.320 € 86,7 28,7 5,3 

De 1.321 a 1.845 € 90,2 34,3 5,6 

De 1.846 a 2.585 € 89,3 36,0 7,1 

De 2.586 a 3.620 € 95,6 49,9 9,3 

Més de 3.620 € 93,1 41,3 7,7 

        

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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El perfil d’assistents a concerts correspon, en gran mesura, a persones joves, estudiants 

(48,7%) o ocupats (40,3%), amb estudis superiors (52,2%). La taxa d’assistència dels 

homes (36,6%) és 5 punts superiors a la de les dones (31,2%).  

Així mateix, les persones residents en llars amb bona posició econòmica tendeixen, en 

general, a mostrar un nivell d’assistència més elevat. El mateix succeeix amb la llengua 

d’identificació: les persones que s’identifiquen amb l’univers lingüístic català (38,9%) 

presenten una taxa d’assistència 8 punts superiors a la dels que s’identifiquen amb el 

castellà (30,5%) o altres llengües (30,6%). 

4.4.4. Cinema 

De la mateixa manera que succeeix amb els concerts, existeixen tot un conjunt 

d’activitats culturals que requereixen un desplaçament fora de la llar. Desplaçament i 

preu d’entrada són dos factors importants que poden condicionar la realització o no 

d’aquestes activitats entre el públic potencial i que, per tant, poden incidir en la 

conformació del perfil d’assistents. 

De totes les activitats que requereixen sortir fora de la llar, el  cinema continua ocupant 

un paper central. Un 38,7% de la població declarava haver-hi anat almenys un cop en 

els darrers tres mesos anteriors a l’entrevista. En termes d’intensitat, .el més habitual és 

anar-hi un (13,9%) o dos cops (10,9%).  

El castellà és la llengua predominant de consum, atesa la poca oferta existent de cinema 

en català; en aquest sentit, gairebé 9 de cada 10 persones afirmaven haver vist l’última 

pel·lícula en castellà. Tot i aquesta manca d’oferta, el pes de la tradició del doblatge de 

les pel·lícules segueix molt present en el nostre país. En preguntar com preferirien veure 

una pel·lícula, en cas de poder escollir, un 53,7% dels espectadors optaria per veure-la 

en castellà, un 17,4% en V.O.S al castellà, un 12,8% doblada al català i nomes un 8% en 

V.O.S. al català.  
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ASSISTÈNCIA 
CINEMA 

38,7% 
(ÚLTIMS 3 MESOS) 

 
1 vegada 13,9 

 

 
2 vegades 10,9 

 

 
3 vegades 5,8 

 

 
4 vegades 3,2 

 

 
5 vegades 1,6 

 

 
6 vegades o més 3,3 

     

    

 Català 5,5  

 Castellà 88,8  

 Anglès 4,3  

 Altres llengües 1,2  

 
    

El perfil de l’assistent al cinema és el d’una persona jove, doncs les majors taxes 

d’assistència les trobem entre les persones de 14 a 19 anys (63,5%) i les de 20 a 24 anys 

(72,4%), amb estudis secundaris de segon cicle (46,5%) o superiors (56,8%). De fet, la 

categoria sòcio-laboral que més efectius recull és la d’estudiants (70,3%). 

Paral·lelament, cal destacar també que és una pràctica lleugerament masculinitzada, en 

tant que el nivell d’assistència de les dones és 4 punts percentuals inferior a la dels 

homes.  

Així com en casos anteriors havíem vist que les persones que s’identificaven amb 

l’univers sociolingüístic en català presentaven una major taxa de realització de 

determinades activitats, en aquest cas, català i castellà apareixen molt igualades. En 

canvi, les persones que s’identifiquen amb altres llengües presenten una menor taxa 

d’assistència; a més, és fàcilment apreciable que les persones nascudes fora de l’Estat 

espanyol hi van al cinema en menor proporció (36,9%) que aquelles que ho van fer a 

Catalunya (42,7%).  

Per últim, apuntar que l’assistència al cinema és molt més intensa entre persones 

residents en llars ben posicionades econòmicament que no pas entre aquelles on els 

ingressos són més baixos.  
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TAULA 9. Perfil sociodemogràfic. Cinema. Catalunya 2014 
Catalunya 2014 
En % 

  Cinema 

    

Catalunya 38,7 

    

Sexe   

Home 
40,4 

Dona 
37,1 

    

Edat   
14 a 19 anys 63,5 

20 a 24 anys 72,4 

25 a 34 anys 48,6 

35 a 44 anys 44,4 

45 a 54 anys 35,8 

55 a 64 anys 33,5 

65 i més anys 15,1 

    
Lloc de naixement 

  
Catalunya 42,7 

Resta de l'Estat 27,3 

Estranger 36,9 

    
Nivell d'estudis finalitzat   
Sense estudis / Primaris 9,7 

Secundaris (1r cicle) 26,7 

Secundaris (2n cicle) 46,5 

Superiors 56,8 

  52,6 

Llengua d'identificació   

Català 39,7 

Castellà 39,8 

Altres llengües 26,7 

    

Situació laboral   

Estudiant 70,3 

Ocupat 46,7 

Aturat 37,4 

Jubilat / pensionista 20,8 

Altres situacions 20,2 

    

Ingressos mensuals nets a la llar 
  

Fins a 675 € 18,0 

De 676 a 940 € 24,1 

De 941 a 1.320 € 33,6 

De 1.321 a 1.845 € 36,9 

De 1.846 a 2.585 € 46,7 

De 2.586 a 3.620 € 54,6 

Més de 3.620 € 60,2 
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4.4.5. Espectacles 

Les arts escèniques han gaudit d’una gran popularitat des de temps antics i, el que és 

més important, han tingut la capacitat d’adaptar-se a tot tipus de canvis històrics i 

socials; bona prova d’això és que, avui dia, en la cartellera conviuen textos clàssics amb 

contemporanis. Tot i així, les arts escèniques han de competir, avui dia, amb els mitjans 

audiovisuals i l’oci domèstic.  

L’any 2014, la taxa d’assistència a espectacles es situà en el 34,7%. Per gèneres, el de 

major acceptació és el teatre (20,9%), seguit del teatre musical (8,7%), del circ (5,3%) 

la dansa (5,0%) i el teatre  infantil (3,8%). En canvi, els festivals o cicles literaris 

(3,3%), la màgia (2,9%) o l’òpera (1,0%) són gèneres amb menor penetració. En termes 

de freqüència, el més habitual és anar-hi un (13,7%) o dos cops l’any (8,1%); les 

persones que hi van més de 6 vegades l’any només representen un 4,1% del total de la 

població catalana.  

En aquest cas, l’àmplia oferta d’arts escèniques en català es veu reflectida en la llengua 

de l’últim espectacle: un 52,9% dels espectadors va anar-hi a un espectacle en català, un 

43,8% a un espectacle en castellà i un 10,5% a un espectacle en altres llengües o no 

parlat.  

Només un 5,8% dels assistents a espectacles d’arts escèniques disposa d’un abonament 

a alguna sala de teatre o espai escènic. En canvi, més del doble (13,8%) afirma haver 

vist algun tipus d’espectacle per Internet, bàsicament per poder gaudir d’un espectacle 

sense sortir de casa (28,9%), per la gratuïtat d’aquest format (27,6%) –al que caldria 

afegir el factor preu, esmentat per un 18,9%-, per la llunyania del lloc de representació 

(27,1%) o per la seva antiguitat (21,5%). 
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ASSISTÈNCIA 
ESPECTACLES 

34,7% 
(ÚLTIMS 12 MESOS) 

 
1 vegada 13,7 

 

 
2 vegades 8,1 

 

 
3 vegades 4,8 

 

 
4 vegades 2,7 

 

 
5 vegades 1,4 

 

 
6 vegades o més 4,1 

     

    

 Català 52,9  

 Castellà 43,8  

 No parlat 3,8  

 Altres llengües 6,7  

 
    

 

La variable que presenta una relació més directa amb l’assistència a espectacles és, sens 

dubte, el nivell educatiu assolit per la persona: un 60,3% de les persones amb estudis 

superiors declarà haver assistit a algun espectacle d’arts escèniques; aquesta diferència 

és especialment notable en el cas del teatre i del espectacles de màgia, circ o teatre 

infantil.  

Tot i ésser una activitat lleugerament feminitzada, cal destacar que la diferència entre 

homes i dones en relació amb dades de participació cultural d’altres anys s’ha reduït, i 

força.  

En termes d’edat, trobem dos pics en el grup d’entre 14 a 19 anys i el de 25 a 34 anys 

superiors al 40%; en la resta de grups, la taxa d’assistència ronda per sobre del 30%, a 

excepció del grup de 65 anys i més, on és d’un 23,4%Per altra banda, s’aprecia com les 

arts escèniques tenen una major penetració entre la població resident en llars amb un 

bon nivell d’ingressos.  

Per últim, apuntar que les persones nascudes a Catalunya tendeix a assistir-hi més que 

no pas aquelles nascudes a la resta de l’Estat o a l’estranger.  

  



71 

 

TAULA 10. Perfil sociodemogràfic. Espectacles. Catalunya 2014 
En % 

  
ESPECTACLES Teatre 

Teatre 
musical 

Dansa Òpera 
Màgia, circ, 

teatre infantil 
Cicle 

literari 
         

Catalunya 34,7 20,9 8,7 5,0 1,0 9,9 3,3 

         

Sexe        

Home 33,1 20,3 8,4 4,2 1,1 9,6 3,3 

Dona 36,2 21,4 9,0 5,8 1,1 10,2 3,3 

         

Edat        

14 a 19 anys 46,9 24,2 13,8 9,6 - 11,1 4,9 

20 a 24 anys 30,6 16,2 8,0 4,5 - 9,1 2,8 

25 a 34 anys 43,9 22,4 11,5 8,4 1,0 13,5 6,9 

35 a 44 anys 33,9 17,6 9,0 5,3 0,2 16,0 3,1 

45 a 54 anys 35,2 23,3 9,1 3,6 2,0 9,6 3,2 

55 a 64 anys 38,6 29,0 8,6 5,4 3,1 6,5 1,8 

65 i més anys 23,4 16,1 4,7 2,0 0,3 3,8 1,4 

         

Lloc de naixement        

Catalunya 40,9 26,5 9,5 5,6 1,4 11,1 3,8 

Resta de l'Estat 22,3 12,5 6,6 1,9 0,9 6,9 2,5 

Estranger 26,7 10,9 8,0 6,3 0,2 9,2 2,2 

         

Nivell d'estudis finalitzat        

Sense estudis / Primaris 12,3 6,9 1,1 2,0 - 4,6 1,5 

Secundaris (1r cicle) 28,0 14,7 6,5 3,4 0,6 6,8 2,1 

Secundaris (2n cicle) 33,3 18,3 8,5 4,6 0,9 8,3 3,5 

Superiors 60,3 43,1 16,7 9,9 2,5 20,5 5,0 

         

Llengua d'identificació        

Català 44,3 30,1 10,3 6,2 1,6 13,1 4,4 

Castellà 29,2 15,5 7,5 3,8 0,7 7,8 2,7 

Altres llengües 24,3 11,9 8,8 7,3 0,4 8,4 1,7 

         

Situació laboral        

Estudiant 43,6 24,7 13,0 8,7 - 10,9 2,8 

Ocupat 39,8 25,8 9,0 5,9 1,7 12,4 3,7 

Aturat 34,2 15,3 10,4 5,4 0,4 12,3 5,6 

Jubilat / pensionista 25,9 17,1 6,0 2,7 0,6 4,1 1,0 

Altres situacions 25,5 16,0 6,2 2,2 1,5 6,0 2,0 

         

Ingressos mensuals llar        

Fins a 675 € 17,5 10,4 1,5 4,0 - 6,4 0,7 

De 676 a 940 € 18,7 8,2 3,6 4,1 - 5,2 3,0 

De 941 a 1.320 € 29,5 17,9 5,8 3,2 1,1 9,8 2,5 

De 1.321 a 1.845 € 32,8 21,4 7,6 4,2 0,9 9,0 1,5 

De 1.846 a 2.585 € 42,8 23,0 11,6 4,9 1,9 12,4 5,5 

De 2.586 a 3.620 € 50,8 32,2 12,9 7,6 0,6 11,8 6,4 

Més de 3.620 € 53,1 35,5 20,3 12,8 3,3 15,7 4,4 

                

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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4.4.5. Exposicions 

La visita a exposicions és també una activitat extradomèstica, amb un grau de 

penetració similar al del cinema o el dels espectacles. Un 35,8% dels catalans afirmaven 

haver visitat almenys un espai expositiu, museístic o monumental durant el darrer any. 

Aquestes visites no tendeixen a quedar concentrades en el període de vacances (26,5%), 

sinó que tendeixen a repartir-se al llarg de l’any (52,6%) o en ambdós períodes per igual 

(20,1%). El més habitual és visitar museus (22,6%), sales d’exposicions (15,2%), 

monuments (12,0%) o galeries d’art (8,3%), espais aquests últims on es combina la 

difusió d’art amb l’activitat comercial. 

Bona part dels visitants exposicions, monuments o museus prepara la seva visita abans 

d’anar-hi (30,9%). La principal via d’informació o de recerca de recursos que ajudin a 

preparar aquesta visita és Internet (64,8%), molt allunyada de les guies turístiques 

(21,3%) o la informació que puguin proporcionar diaris o revistes (20,0%) o els catàlegs 

de la mateixa exposició (14,1%). Entre els recursos web, a banda de pàgines diferents al 

web del museu, galeria o monument (14,8%), destaca també la Wikipedia (12,1%) o les 

pròpies xarxes socials (6,6%). En canvi, la presència de les aplicacions mòbils és 

gairebé testimonial.  

De la mateixa manera que succeïa amb els espectacles o els concerts, bona part dels 

interessats per l’art visiten webs de museus, galeries, sales d’exposicions o monuments. 

Deixant de banda el tema de la gratuïtat (31,5%), el principal motiu per fer-ho és no 

poder anar-hi fins al lloc físic (30,4%) o poder gaudir d’una obra d’art amb detall 

(25,9%) o individualment (15,0%), així com gaudir de material exclusiu o inèdit 

(16,7%). 

 
    EXPOSICIONS 

35,8% 
(ÚLTIMS 12 MESOS) 

 

Museus 22,6 

 

 

Monuments 12,0 

 

 

Sales d’exposicions 15,2 

 

 

Galeries d’art 8,3 
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TAULA 11. Perfil sociodemogràfic. Espais expositius. Catalunya 2014 
En % 

  
EXPOSICIONS Museus Monuments 

Sales 
d'exposició 

Galeries 
d'art 

  

    
  

Catalunya 35,8 22,6 12,0 15,2 8,3 

       

Sexe      

Home 35,1 22,6 11,2 15,2 8,8 

Dona 36,5 22,7 12,7 15,2 7,9 

       

Edat      

14 a 19 anys 39,5 28,1 10,8 13,6 13,1 

20 a 24 anys 40,5 22,1 18,1 14,2 10,5 

25 a 34 anys 38,4 24,3 15,0 13,9 8,1 

35 a 44 anys 31,6 20,7 10,4 12,2 6,5 

45 a 54 anys 38,5 24,3 13,5 17,8 7,6 

55 a 64 anys 44,9 27,8 16,5 19,1 11,1 

65 i més anys 27,7 17,2 6,1 15,2 7,1 

       

Lloc de naixement      

Catalunya 41,8 27,1 14,7 18,0 9,8 

Resta de l'Estat 24,2 13,3 7,1 12,5 5,6 

Estranger 27,9 17,5 8,2 8,8 6,2 

       

Nivell d'estudis finalitzat      

Sense estudis / Primaris 12,6 5,4 3,5 5,0 1,3 

Secundaris (1r cicle) 24,1 12,1 6,7 10,4 4,2 

Secundaris (2n cicle) 37,5 24,1 12,8 14,4 6,8 

Superiors 62,1 43,8 22,6 29,8 21,0 

       

Llengua d'identificació      

Català 48,2 31,8 15,9 23,1 13,9 

Castellà 28,0 16,8 9,2 10,0 4,3 

Altres llengües 27,1 16,8 11,4 11,0 7,6 

       

Situació laboral      

Estudiant 45,3 32,1 14,3 14,5 11,3 

Ocupat 40,6 26,8 13,8 17,5 10,0 

Aturat 32,2 17,8 13,8 11,0 5,4 

Jubilat / pensionista 29,8 19,2 7,7 14,4 7,4 

Altres situacions 28,0 14,2 7,6 16,2 6,5 

       

Ingressos mensuals llar      

Fins a 675 € 24,9 15,1 10,9 8,9 6,4 

De 676 a 940 € 19,8 10,7 4,4 8,3 3,5 

De 941 a 1.320 € 30,9 16,6 9,4 15,8 7,1 

De 1.321 a 1.845 € 31,4 21,2 9,2 14,3 6,6 

De 1.846 a 2.585 € 43,9 28,0 16,0 15,0 9,4 

De 2.586 a 3.620 € 49,6 31,7 15,0 21,5 12,2 

Més de 3.620 € 58,9 42,1 26,9 24,9 20,0 

            

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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El nivell d’estudis defineix clarament el perfil de les persones que visiten espais 

expositius. Deixant de banda la població de 65 anys i més, no s’observen diferències 

gaire significatives entre persones de diversos grups d’edat, així com tampoc per sexe.  

Per altra banda, les persones nascudes a Catalunya i aquelles que s’identifiquen 

lingüísticament amb el català presenten una major taxa de participació respecte altres 

col·lectius.  

4.4.5. Videojocs 

Els videojocs, tot i no ser una activitat estrictament cultural, representen un tipus d’oci 

que ocupa bona part del temps de gairebé una quarta part de la població catalana. De fet, 

un 32,4% dels jugadors ho fa cada dia, un 29,3%, més d’un cop per setmana i un 15,1%, 

un cop per setmana. L’oferta en català de videojocs és molt limitada, el que explica que 

la seva penetració no arribi al 2%, enfront el 73,7% del castellà o el 21,7% de l’anglès.  

El perfil del jugador de videojocs és, a grans trets, el d’un home jove. La taxa de 

penetració dels videojocs entre els homes és d’un 31,9%, mentre que entre les dones és 

de només un 15,7%. Per edats, més de la meitat de les persones entre 14 i 24 anys 

declaren jugar-hi, proporció que es redueix notablement entre la cohort de 25 a 34 anys 

(43,1%). En aquest sentit, no resulta estrany que, per nivell d’estudis finalitzat, les 

majors taxes de joc es trobin en els estudis secundaris. 

 
    VIDEOJOCS 

35,8% 
(ÚLTIMS 12 MESOS) 

 

Cada dia 32,4 

 

 

Més d’un cop per setmana 29,3 

 

 

Un cop per setmana 15,1 

 

 

Altres periodicitats 23,2 

 

 

  

 

La llengua amb la qual s’identifica la persona juga un paper interessant en aquesta 

activitat, però en direcció inversa a la que havíem vist anteriorment. En general, els 

videojocs semblen tenir major incidència entre aquelles persones que tenen com a 

llengua principal el castellà o altres llengües.  

Per últim, la diferenciació en funció dels ingressos mensuals nets disponibles a la llar no 

resulta gaire explicativa.   
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TAULA 12. Perfil sociodemogràfic. Videojocs. Catalunya 2014 
En % 

  Videojocs 
    
Catalunya 23,6 

   

Sexe  

Home 31,9 

Dona 15,7 

   

Edat  

14 a 19 anys 58,0 

20 a 24 anys 52,3 

25 a 34 anys 43,1 

35 a 44 anys 21,5 

45 a 54 anys 15,6 

55 a 64 anys 9,8 

65 i més anys 8,3 

   

Lloc de naixement  

Catalunya 24,8 

Resta de l'Estat 14,1 

Estranger 29,0 

   

Nivell d'estudis finalitzat  

Sense estudis/ Primaris 6,4 

Secundaris (1r cicle) 23,7 

Secundaris (2n cicle) 30,8 

Superiors 20,0 

   

Llengua d'identificació  

Català 18,9 

Castellà 26,8 

Altres llengües 25,2 

   

Situació laboral  

Estudiant 53,8 

Ocupat 22,8 

Aturat 31,4 

Jubilat / pensionista 10,1 

Altres situacions 16,2 

   

Ingressos mensuals llar  

Fins a 675 € 17,5 

De 676 a 940 € 21,0 

De 941 a 1.320 € 24,7 

De 1.321 a 1.845 € 21,5 

De 1.846 a 2.585 € 22,9 

De 2.586 a 3.620 € 30,3 

Més de 3.620 € 24,6 

    

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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Capítol 5. Anàlisi 
L’espai cultural català analitzat 
amb la metodologia CA-GALT 
 

En aquest capítol ens aproximarem a les relacions existents entre les activitats culturals 

i les variables rellevants no només en el procés de participació, sinó també 

d’estratificació social, mitjançant l’aplicació de la metodologia CA-GALT, presentada 

en el Capítol 2. 

5.1. Context d’aplicació de la metodologia CA-GALT 

Reprenent tot allò presentat en el primer capítol, cal recordar que les activitats, els béns 

i els serveis culturals els trobem classificats, alhora que són classificadors. I aquesta 

classificació es pot fonamentar tant en la lògica de la desigualtat com en la de la 

diversitat. Les activitats culturals poden ser expressió de gustos i opcions personals, 

però també poden formar part d’un sistema de distribució desigual de recursos.  

La imatge d’un espai cultural organitzat en funció d’un únic nucli de legitimitat no 

correspon, en absolut, a la complexitat i a la diferenciació de les societats 

contemporànies. El temps de la prescripció cultural ha mort en favor de la descoberta 

individual, de la interacció, de la transmissió i de l’experimentació. Així, existeixen 

espais de socialització molt diferents, gèneres diversos, amb una proliferació notable 
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d’estils de participació que podem pensar, no segueixen una lògica jeràrquica. L’anàlisi 

de la distribució de les formes culturals en l’espai social requereix, doncs, l’aplicació de 

mètodes multifactorials.  

En aquest capítol, a partir de les dades descrites anteriorment, tractarem de contrastar 

l’existència d’aquestes lògiques en els hàbits de participació de la Catalunya actual. 

Mostrarem com actuen factors com l’edat, el sexe o la situació laboral, així com el 

capital escolar. Per fer-ho, aplicarem la tècnica CA-GALT.  

Aquesta tècnica, com s’ha esmentat anteriorment, és la primera vegada que s’aplica fora 

d’un context de variables lèxiques. Per tant, el treball que aquí es presenta és totalment 

experimental i pioner. Els resultats obtinguts, a banda d’ajudar a entendre l’organització 

de l’espai cultural català, permetran també comprovar l’adequació i validesa d’aquesta 

tècnica amb un conjunt de dades diferents a aquelles per a la qual va ésser dissenyada.  

5.2. Preparació de les dades 

La construcció de la Taula Lèxica Múltiple Agregada es planteja a partir de les activitats 

culturals presentades en el capítol anterior. En el cas de l’assistència a espectacles i les 

visites a exposicions, es consideren les activitats individuals que conformen aquests dos 

grans grups. 

La metodologia CA-GALT està dissenyada, inicialment, per a variables on es compti 

l’ocurrència d’un determinat esdeveniment. En el conjunt de dades, algunes de les 

activitats com ara lectura de llibres, assistència a espectacles, cinema, concerts o 

exposicions sí presenten aquesta estructura, doncs la formulació de la pregunta es 

realitzava en termes de Quantes vegades ha [activitat] en els últims [referència 

temporal]? En canvi, altres presentaven una estructura dicotòmica, com és el cas de la 

lectura de diaris, veure la televisió o escoltar la ràdio.  

En aquest sentit, i amb l’objectiu de poder aplicar aquesta tècnica amb el major nombre 

de variables disponibles, es va decidir assimilar la freqüència a haver realitzat aquella 

activitat almenys una vegada en la seva referència temporal. Per tant, les variables 

presentaran una estructura binària, on el valor 1 indicarà que aquella activitat es realitzà 

–independentment de la seva intensitat o freqüència- i el 0 indicarà que no es va 

realitzar.  
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El no poder utilitzar dades netament freqüentístiques podria resultar, a priori, una 

limitació de l’anàlisi. Tot i així, cal recordar el caràcter experimental i probatori de 

l’anàlisi aquí presentada.  

Per altra banda, només es van seleccionar aquelles activitats culturals amb un nivell de 

realització superior al 5% en la mostra, amb l’objectiu de poder fer les comparacions 

entre activitats comprensible des d’un punt de vista estadístic i evitar situacions on 

determinades activitats influeixin excessivament i amaguin possibles relacions existents 

(Lebart et al., 1998). Així, no es van incloure en l’anàlisi ni els cicles literaris (3,3%) ni 

l’òpera (1,0%). 

També cal indicar que, en el cas de les biblioteques, només es va seleccionar la variable 

visita per motius d’oci i no les visites per raons de feina o estudi.  

Per últim, indicar que es van eliminar 76 registres, per als quals no es disposava del 

nivell d’estudis i/o del nivell d’ingressos.  

Així, el corpus d’anàlisi final el composen 22 activitats culturals observades sobre 1.769 

individus que realitzaren 14.109 actes culturals.  

5.3. Anàlisis de Correspondències en taules agregades 

L’anàlisi descriptiva indicà, a grans trets, quines variables podrien acompanyar les 

activitats culturals per tal de construir la taula lèxica múltiple agregada. A priori, i des 

d’un punt de vista intuïtiu, el sexe i l’edat de la persona entrevistada, així com el seu 

nivell d’estudis, es conformarien com les variables que millor ajudarien a explicar les 

possibles diferències en l’espai cultural català; a més, aquestes variables són les que la 

literatura tradicional identifica com a generadores de majors diferències entre individus.  

Amb l’objectiu de determinar quines variables contextuals conformarien la taula lèxica 

múltiple agregada es va calcular la V de Cramer. Des d’un punt de vista teòric, la V de 

Cramer és una correcció que es pot aplicar al coeficient chi-quadrat, fet que permet 

obtenir un índex amb valor màxim igual a 1 –màxima associació entre variables- i un 

valor mínim igual a 0, que indica absència d’associació. La seva fórmula s’expressa 

mitjançant la fórmula 



79 

 

 

on N és el nombre total d’observacions en la taula i m el mínim entre (f-1, c-1), això és 

el menor valor resultat de restar -1 a les files i a les columnes.  

Així, aquest estadístic permet comparar la intensitat de les relacions entre les files -

categories d’enquestats- i les columnes –activitats culturals- d’una taula a una altra.  

TAULA 13. Valors de la V de Cramer 

  V de Cramer 

    

AC en la taula lèxica agregada per sexe 0,084 

AC en la taula lèxica agregada per edat 0,083 

AC en la taula lèxica agregada per nivell d'estudis 0,115 

AC en la taula lèxica agregada per situació laboral 0,078 

AC en la taula lèxica agregada per llengua d'identificació 0,091 

AC en la taula lèxica agregada per lloc de naixement 0,074 

AC en la taula lèxica agregada per ingressos de la llar 0,052 

AC en la taula lèxica agregada per viure-hi o no a Barcelona ciutat 0,064 

AC en la taula lèxica agregada per classe social 0,087 

    

Tal i com es pot observar, en tots els casos la intensitat de la relació és dèbil. Aquest fet 

no ha de ser motiu de preocupació, atès que és un fenomen habitual en preguntes amb 

respostes obertes. Tot i aquesta debilitat en la relació, veiem que el nivell d’estudis de la 

persona entrevistada és la variable que presenta el valor més alt de relació amb el 

conjunt d’activitats culturals escollides, així com la llengua amb què s’identifica la 

persona, el sexe i l’edat.  

La variable que determina si la persona vivia o no a Barcelona va ser inclosa en 

considerar que la gran oferta existent podria actuar com a factor que predisposés a la 

participació; en vista de les dades, sembla que aquest factor no és influent. La variable 

classe social, tot i haver estat inclosa en els càlculs i mostrar un grau d’associació 

similar al sexe o a l’edat, no s’utilitzarà, atès que és una variable calculada per 

l’empresa que realitzà el treball de camp en base a criteris com el nivell d’estudis, la 

categoria professional i els ingressos a banda d’elements subjectius de l’enquestador 

com el tipus d’hàbitat i el barri de residència de la persona entrevistada.  
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5.4. Anàlisi de Correspondències clàssica en la Taula Múltiple 

Agregada 

En un primer estadi apliquem una anàlisi de correspondències a la taula agregada 

múltiple utilitzant les variables sexe, edat i nivell d’estudis. 

La inèrcia total és igual a 0.029; l’edat aporta un 46,7% d’inèrcia, el nivell d’estudis un 

45,2% i el sexe només un 8,1%. Els primers dos eixos, la inèrcia dels quals és, 

respectivament, 51,1% i 29,0%, aconsegueixen explicar un 80,1 de la inèrcia total. 

El Gràfic 13 mostra la representació gràfica de les categories en el plànol factorial (1,2). 

El primer dels eixos sembla dividir activitats com ara veure la televisió o continguts 

audiovisuals, escoltar la ràdio i música o llegir diaris i revistes d’activitats com anar al 

cinema, assistir a concerts o visitar una galeria d’art.  

L’associació a aquest primer eix de persones de major edat i amb estudis primaris (o 

sense estudis) ens fa pensar que aquest primer eix ens està separant activitats que es 

realitzen dins la llar d’activitats que es fan fora d’ella, activitats domèstiques versus 

activitats fora de la llar.  

Aquesta interpretació queda reforçada amb el contingut del segon eix, que ens separa, 

en un extrem, els videojocs, de la visita a galeries d’art, o l’assistència a espectacles 

d’arts escèniques i visites a museus. El fet que aquest eix també separi els enquestats en 

funció de la seva edat, situant els grups més joves en l’òrbita dels videojocs, i els de 

major edat en l’extrem oposat ens permet interpretar que aquest eix separa formes de 

cultura juvenil, més associades a l’oci, de formes de cultura tradicional o alta cultura, 

associades, en general, a persones amb un nivell d’estudis universitari. 
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GRÀFIC 13. Categories en el plànol factorial (1,2). AC sobre Taula Múltiple Agregada

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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Sembla raonable pensar que les variables edat i nivell d’estudis poden estar 

relacionades. En primer lloc, perquè el sistema educatiu consta d’unes etapes 

progressives associades a l’edat; per tant, resulta impossible que una persona de 15 

anys, per exemple, hagi assolit una titulació universitària. Però, sobretot, perquè les 

oportunitats d’accés al sistema educatiu, durant un llarg període de la història del nostre 

país, no es van repartir de manera equitativa entre tots els sectors de població. La Taula 

14 mostra aquesta relació. 

TAULA 14. Relació entre edat i nivell d’estudis 
En % 

  
S.e. / Primaris 

Secundaris 
(1r cicle) 

Secundaris 
(2n cicle) 

Superiors 

  
   

  
14a19anys 2,4 28,3 69,3 - 

20a24anys 3,8 9,6 52,9 33,7 

25a34anys 2,7 14,7 51,3 31,3 

35a44anys 6,7 17,2 43,9 32,3 

45a54anys 7,1 25,5 46,2 21,2 

55a64anys 14,3 36,3 30,0 19,4 

65anysimes 39,5 32,9 17,8 9,9 

TOTAL MOSTRAL 12,3 24,0 41,6 22,1 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

Tal i com es pot apreciar, la proporció de persones amb estudis primaris o sense estudis 

entre el grup de 65 anys i més (39,5%) és quatre vegades superior a la proporció de 

persones amb estudis superiors en la mateixa franja (9,9%). De la mateixa manera, la 

major proporció de persones amb estudis universitaris la trobem en el grup d’edat entre 

20 i 44 anys.  

Tot i que aquestes dues variables presentin una associació forta, l’associació és 

suficientment dèbil com per a permetre desentrellar la influència de totes dues variables 

en les pràctiques culturals. En aquest sentit, el mètode CA-GALT ofereix un 

enfocament adequat, atès que les associacions entre variables s’eliminen. 

5.5. CA-GALT en la Taula Múltiple Agregada 

El mètode CA-GALT s’aplica sobre la Taula Múltiple Agregada formada per les 22 

activitats culturals anteriors i les variables contextuals sexe, edat i nivell d’estudis. En 

aquest cas, la inèrcia total és igual a 0,08. Com en l’anàlisi de correspondències, els dos 

primers eixos són força dominants, amb valors eigen igual a 0,036 (44,0% de la inèrcia 
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total) i 0,028 (34,1%). Per tant, dos factors són capaços d’explicar el 78,1% de la 

variabilitat total del nostre conjunt de pràctiques culturals. El tercer eix, amb un valor 

igual a 0,007 només és capaç d’explicar un 8,2% de la variabilitat total i el quart 

(0,005), només un 5,6%. La representació de les variables d’activitat cultural sobre el 

plànol factorial (1,2) ens mostra un esquema molt similar a l’obtingut en l’anàlisi de 

correspondències. Tot i així, les variables videojocs i macrofestivals continuen tenint un 

pes considerable, així que es decideix repetir l’anàlisi no incloent-les. 

 

 

 

 

L’eliminació d’aquestes dues variables de l’anàlisi situa la inèrcia del núvol de punts en 

un 0,066. El primer dels eixos, amb valor 0,035, aconsegueix explicar un 53,4% de la 
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Eigenvalues 

                       Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5   Dim.6   Dim.7 

Variance               0.036   0.028   0.007   0.005   0.003   0.002   0.001 

% of var.             44.016  34.136   8.225   5.644   3.412   2.044   1.033 

Cumulative % of var.  44.016  78.152  86.377  92.021  95.433  97.477  98.510 

                       Dim.8   Dim.9  Dim.10 

Variance               0.001   0.000   0.000 

% of var.              0.749   0.408   0.332 

Cumulative % of var.  99.259  99.668 100.000 
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inèrcia total; el segon, amb valor 0,018, explica un 26,9%. Per altra banda, i en molta 

menor mesura, el tercer eix (0,005) explica un 7,8% de la variabilitat i el quart (0,03), al 

voltant d’un 5%. Per tant, retenir dos únics eixos factorials sembla una bona solució 

interpretativa, atès que s’estaria explicant un 80% de la variabilitat total.  

 

 

 

 

El Gràfic 14 representa la unió de quatre gràfics. El primer d’ells projecta sobre el 

plànol factorial (1,2) totes les variables d’activitat cultural; el segon, només contempla 

les 10 variables amb major contribució. El tercer, en canvi,representa la projecció de les 

variables contextuals; per últim, el quart dibuixa, sobre aquestes variables 

sociodemogràfiques, les el·lipses de confiança.  

El primer dels eixos ordena el nivell d’estudis, situant en un extrem la categoria 

d’estudis superiors (-) i en l’oposat la categoria sense estudis / estudis primaris (+). El 

segon eix, en canvi, situa les persones més joves amb coordenada positiva i les persones 

de major edat en l’extrem oposat. En relació amb les activitats culturals, el primer eix 

separa veure la televisió o escoltar música (+) de les visites a galeries d’art (-); el segon 

eix oposa Internet, cinema i lectura en format digital (+) a visites a museus, galeries 

d’art o sales d’exposicions i assistència al teatre (-). Les dues categories de la variable 

sexe, en canvi, es situen molt a prop del centroid.  

A banda d’això, l’exploració del plànol factorial deixa entreveure relacions entre 

pràctiques culturals força interessants. Tot i ser formes de cultura tradicional i 

relacionades amb l’àmbit artístic o expositiu, només la visita a museus i monuments es 

situen a una distància molt propera; en canvi, la visita a galeries d’art apareix molt 

allunyada, igual que ho fan les sales d’exposicions. Les galeries d’art, com hem 

comentat anteriorment, combinen tasques de difusió artística amb tasques comercials; 

els museus, en canvi, pertanyen a l’àmbit més didàctic. Per tant, podem pensar en 

l’existència de públics diferenciats o segmentats.  

Eigenvalues 

                       Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5   Dim.6   Dim.7 

Variance               0.035   0.018   0.005   0.003   0.002   0.001   0.001 

% of var.             53.444  26.919   7.831   4.971   2.797   1.578   0.921 

Cumulative % of var.  53.444  80.363  88.194  93.165  95.962  97.539  98.461 

                       Dim.8   Dim.9  Dim.10 

Variance               0.001   0.000   0.000 

% of var.              0.799   0.490   0.251 

Cumulative % of var.  99.260  99.749 100.000 
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De la mateixa manera, la lectura en format digital no apareix a prop de la lectura de 

llibres o de revistes, –variables situades en el centroide-, sinó que ho fa en l’òrbita de 

pràctiques juvenils, con el cinema, Internet, la dansa o els concerts. El teatre infantil, la 

màgia i el circ no semblen associar-se al gènere teatral pur, sinó que també ho fan al 

voltant d’aquestes pràctiques associades a gent més jove. En certa manera, aquests 

resultats ens indiquen que les pràctiques culturals no han d’ésser visualitzades des d’una 

òptica estructural basada en l’àmbit, sinó en el contingut.  

Cal recordar que la metodologia CA-GALT permet desentrellar la relació entre les 

variables nivell d’estudis i edat. Per tant, la interpretació no s’ha de fer en termes de 

quatre espais o universos culturals diferenciats en base a la intersecció d’aquestes dues 

variables, sinó en termes de què succeeix amb la participació quan una de les dues 

variables coontextuals està fixa. Aquesta apreciació és especialment interessant entre els 

col·lectius d’edat on les oportunitats d’accés al sistema educatiu no van estar 

restringides.  

Agafem com a referència, per exemple, una persona de 25 a 34 anys. Si aquesta persona 

no va assolir un nivell d’estudis universitari, en general, i d’acord amb allò vist en la 

representació gràfica, la seva activitat cultural estarà limitada activitats de la seva edat, 

com ara anar al cinema o connectar-se a Internet, a banda de veure la televisió o escoltar 

música. En canvi, una persona que hagués obtingut un títol universitari, a banda de 

realitzar aquelles activitats associades a la seva edat, també tendiria a realitzar aquelles 

que, en el plànol factorial, s’associaven a estudis superiors, com ara visites a museus, 

assistència al teatre.  

Això ens remet, inequívocament, a la dicotomia unívors-omnívors que plantejàvem en 

el marc teòric. Fixant l’edat, les persones amb uns nivells educatius relativament baixos 

tendiran, en promig, a presentar hàbits de participació cultural limitats o unívors; en 

canvi, a mesura que augmenti el seu grau d’estudis, és d’esperar que tendeixin a prendre 

part en un major nombre d’activitats, però sense deixar de fer aquelles associades a la 

seva edat. El comportament cultural d’un omnívor, per tant, no és excloent, sinó que té 

un caràcter inclusiu. 
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5.5.1. Inclusió de la variable ingressos 

En vista dels resultats anteriors, i atesa la capacitat del mètode CA-GALT de 

desentrellar relacions, va resultar interessant incloure noves variables contextuals en 

l’anàlisi, com ara els ingressos de la llar. Resulta plausible pensar que les llars millor 

ubicades en l’espai socioeconòmic traslladin també aquesta posició a l’espai de 

pràctiques culturals. El Gràfic 15 mostra la projecció de les variables 

sociodemogràfiques sexe, edat, nivell d’estudis i ingressos de la llar sobre el plànol 

(1,2) amb les corresponents el·lipses de confiança.  

GRÀFIC 15. CA-GALT (variables contextuals: sexe, edat, estudis, ingressos) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

Tot i que situa en una banda, el nivell més baix (+) i, en l’altre, els dos més alts (+),el 

primer eix no té prou capacitat d’ordenar la resta de categories d’ingressos; tampoc 

aconsegueix fer-ho el segon eix. De fet, la majoria de categories es situen al voltant del 

centroide i les seves el·lipses de confiança se superposen; l’única que aconsegueix 

despuntar, si bé molt dèbilment, és la corresponent a un nivell d’ingressos net a la llar 

superior als 3.620 € mensuals. Així doncs, si mantinguéssim tota la resta de variables 
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constants, disposar d’un major o menor nivell d’ingressos no implicaria l’existència de 

patrons de participació cultural diferenciats entre persones o grups de persones.  

Aquest plantejament té sentit en un context de democratització cultural on, a més, 

existeix una oferta molt variada d’activitats per participar-hi, moltes d’elles gratuïtes, i 

on la crisi econòmica o les estratègies de captació i ampliació de públics han 

reconfigurat els sistemes de preus. 

5.5.2. Inclusió de la variable llengua d’identificació 

Una de les variables que presentava una V de Cramer amb un valor lleugerament 

superior a la resta era la llengua amb la qual s’identificava la persona entrevistada. La 

inclusió d’aquesta característica en l’anàlisi, juntament amb el sexe, l’edat i el nivell 

d’estudis mostra uns resultats que obren vies de possibles futures anàlisis.  

Tot i que les coordenades del segon eix en el Gràfic 16 apareguin invertides, la 

interpretació és anàloga a la que s’ha fet servir fins ara. Ara bé: el fet d’identificar-se 

amb la llengua catalana presenta un cert efecte sobre el segon eix i, concretament, en la 

banda de les activitats qualificades com a cultura tradicional (vegi’s que entorn a ella es 

dibuixa una el·lipse de confiança). En termes molt generals, i mantenint tota la resta de 

condicions fixades, les persones que s’identifiquen lingüísticament amb el català 

tendirien a participar més en activitats com ara l’assistència al teatre o les visites a 

museus que no pas aquelles que s’identifiquen amb el castellà o altres llengües. La 

inclusió de la variable lloc de naixement no sembla ajudar a explicar aquesta situació. 

Aquest resultat suggereix portar a terme futures anàlisis sociolingüístiques que permetin 

determinar, per exemple, si aquesta major predisposició és deguda a una qüestió 

d’oferta de productes, béns i serveis culturals o, en canvi, té a veure amb l’existència 

d’universos simbòlics diferenciats dins un mateix grup d’activitats.  
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GRÀFIC 16. CA-GALT (variables contextuals: sexe, edat, estudis, llengua) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 

 
GRÀFIC 17. CA-GALT (variables contextuals: sexe, edat, estudis, llengua i lloc de 
naixement) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPCC 2014 
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Capítol 6. Discussió 
Noves realitats, noves 
metodologies 
 

En aquest capítol es presenta una breu reflexió sobre els resultats obtinguts, tant des de 

la perspectiva estadística com des de la vessant més sociològica. 

L’anàlisi elaborada en les pàgines anteriors ha d’ésser valorada des d’una doble vessant. 

En primer lloc, des d’una perspectiva estadística, que avaluï la validesa de l’aplicació, 

per primer cop, d’una tècnica sobre un conjunt de dades per a les quals no va ésser 

dissenyada i, en segon lloc, si aquesta tècnica permet interpretar els resultats des de 

l’òptica cultural.  

En aquest treball empíric s’ha analitzat l’impacte que tenen els processos 

d’estratificació social sobre les pràctiques culturals. L’Estadística ofereix diverses eines 

per a poder analitzar aquesta problemàtica. Ara bé, la manera d’aproximar-nos a les 

relacions socials entre estratificació social i consum cultural podria haver marcat el 

sentit i la interpretació de les conclusions obtingudes. 

Per una banda, es podria haver plantejat algun tipus de regressió logística, amb 

l’inconvenient de poder analitzar només un únic àmbit cultural i fer l’anàlisi en termes 

de causalitat. L’Anàlisi de Correspondències Múltiple hagués proporcionat una visió 
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relacional i menys causal dels vincles entre pràctiques culturals i estratificació social. 

L’Anàlisi de Correspondències Múltiples, tal i com s’ha vingut fent fins ara en la 

literatura sociològica, implica situar les variables sociodemogràfiques en un plànol 

suplementari, sense que hi participin de manera activa en la configuració de l’espai 

d’estructuració cultural. La relació d’aquestes variables suplementàries entre sí, però, és 

un element subjacent a la interpretació de les dades. L’aplicació de la tècnica CA-GALT 

obre, en aquest sentit, noves vies d’anàlisi en l’àmbit de l’estadística cultural. 

El punt més fort d’aquesta tècnica és la seva capacitat per trencar relacions entre 

variables que guarden relació entre sí: edat i nivell d’estudis; i aquest, amb el nivell 

d’ingressos. Amb l’aplicació d’aquesta metodologia hem pogut comprovar que aquestes 

relacions poden ser eliminades i, per tant, aïllar els factors que predisposen no només a 

una major participació, sinó a fer-la també més variada i intensa.  

En aquest sentit, cal destacar que per al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya aquest treball i els seus resultats han resultat d’especial interès en diversos 

aspectes: a) anàlisi de les dinàmiques de participació cultural a Catalunya; b) projecte 

pioner, innovador, amb transferència I+D en l’àmbit de l’estadística cultural; c) revisió 

del qüestionari de l’Enquesta de participació 2015; d) plantejar possibles 

col·laboracions futures entre aquest organisme i el Departament d’Estadística i 

Investigació Operativa.  

L’aplicació de noves tècniques estadístiques a l’anàlisi de la realitat cultural resulta 

especialment interessant des del moment que la mateixa realitat analitzada està en 

procés de canvi. Moltes vegades, en analitzar dades d’enquestes sobre participació 

cultural, s’adopta una perspectiva molt lineal, entenent les pràctiques com a activitats 

discretes i inconnexes. Però la realitat és que en un context com el de la Catalunya del 

segle XXI, la realitat cultural s’ha tornat complexa i els codis culturals predominants 

són resultat de la combinació de diverses dimensions.  

La irrupció d’Internet ha reconfigurat la manera d’acostar-nos d’integrar les pràctiques 

culturals en la nostra vida quotidiana, mentre que el procés de globalització ha creat una 

multiplicitat de pols de legitimitat, cadascun amb el seu propi codi, interconnectats i en 

constant competència. A tot això cal afegir, a més, la crisi econòmica, que ha accentuat 

les desigualtats entre grups d’individus.  
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Com hem vist anteriorment, el nivell d’ingressos no sembla constituir-se com un factor 

determinant a una major o menor participació, encara que, per a molts catalans, el preu 

sigui un dels principals motius a no participar-hi. La multitud d’ofertes, descomptes o 

alternatives semblen haver eliminat una barrera que, anys anteriors, sí tenia importància. 

En canvi, les diferències en funció del nivell d’estudis es continuen mantenint.  

Quan estudiem l’estratificació social i la seva relació amb la participació cultural aflora 

una pluralitat d’universos de valor, perquè els béns culturals tenen una naturalesa 

singular que els diferencia d’altres tipus de béns: no són béns rivals. El meu consum no 

exclou el gaudi d’altre. Per tant, existeixen molts universos culturals alternatius, 

complementaris, concurrents o excloents.  

Les enquestes de participació, tal i com les entenem avui dia, necessiten ésser revisades, 

que permetin qualificar l’activitat cultural. Així, per exemple, sabem quant llegeixen els 

catalans, però no què llegeixen, ni tampoc quines característiques sociodemogràfiques 

s’associen a allò que s’ha llegit. El mateix succeeix amb el teatre, el cinema, la 

televisió... Anar al teatre pot englobar Un enemic del poble, Polònia, el musical o L’hort 

de les oliveres, tres obres ara mateix en cartell. És el perfil d’aquests espectadors el 

mateix? L’elecció d’aquest gènere teatral, va associat també a un determinat tipus de 

gènere cinematogràfic? O a un mateix tipus de llibres? 

Però la diversitat no ens ha de deixar veure que rere aquests universos es continuen 

amagant relacions de desigualtat on, com hem vist, el nivell educatiu hi juga un paper 

molt important. En aquest sentit, requerim nous mètodes i noves eines d’anàlisi que 

superin la concepció legitimista de la cultura. Perquè, les persones que, en les enquestes, 

apareixen com que no fan res, veritablement no fan res? No hi ha més pràctiques 

culturals més enllà de la lectura, assistir al teatre o visitar un museu?  
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Capítol 7 
Conclusions 
 

L’anàlisi directa d’una taula lèxica aporta informació valuosa tant de les associacions 

entre enquestats com de les associacions entre paraules; com a resultat, aquesta anàlisi 

també mostra relacions entre enquestats i paraules. Tot i així, resulta necessari fer un 

pas més enllà i identificar les possibles relacions existents entre les característiques dels 

enquestats i el seu vocabulari. La inclusió de variables categòriques com a variables 

explicatives en l’anàlisi reforça aquestes relacions, atès que totes les fonts de variabilitat 

són considerades. 

Això implica considerar una Taula Lèxica Múltiple Agregada, on es juxtaposen les 

taules agregades construïdes a partir de cada variable categòrica seleccionada. Una 

anàlisi de Correspondències específica, la CA-GALT, analitza aquesta taula mentre 

manté la doble aproximació que l’Anàlisi de Correspondències ofereix. Per tant, les 

associacions i/o oposicions entre activitats culturals són interpretables a partir 

d’aquelles categories que atrauen o de les que s’allunyen. La influència de cada variable 

sobre les paraules que una persona utilitza es visualitza, tot evitant l’efecte confusió. 

L’aplicació d’aquest mètode a un conjunt de dades reals i diferents per al qual va ésser 

dissenyada ha esdevingut força exitós. Les paraules han estat substituïdes per activitats 

culturals, el que ha permès verificar la validesa de diversos plantejaments teòrics entorn 
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la relació entre hàbits de participació cultural i processos d’estratificació social. Així, 

l’edat i, sobretot, el nivell educatiu, es conformen com les dues principals 

característiques que més condicionen no només el tipus, sinó també el rang d’activitats 

en les que una persona participa. En canvi, variables com el nivell d’ingressos, el sexe o 

el lloc de naixement no semblen tenir gaire incidència, a excepció de la llengua amb la 

qual els individus s’identifiquen.  

Dels tres arguments presentats a l’inici d’aquest projecte, l’únic que no sembla tenir 

validesa en la societat catalana contemporània és l’argument de la individualització. 

Aquelles activitats que podrien ésser classificades com a alta cultura segueixen estant 

vinculades en la seva majoria a persones d’estudis universitaris, que, a més, presenten 

un patró de consum omnívor, en línia amb les conclusions obtingudes per les 

investigacions més recents. Per altra banda, l’edat sembla haver configurat també un 

conjunt de comportaments i preferències culturals suficientment estable i coherent com 

per a distingir a aquest grups d’edat de la resta de la població.   
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> ### Lectura de dades 

> library(FactoMineR) 

> cultura<-read.table("E:/ep2014.txt",header=T) 

> attach(cultura) 

> names(cultura) 

 [1] "llibres"          "llibre_digital"   "diaris"           "revistes"         

 [5] "radio"            "televisio"        "internet"         "continguts"       

 [9] "cine"             "concerts"         "macrofestival"    "teatre"           

[13] "magia_circ_tinf"  "musical"          "dansa"            "museu"            

[17] "galeria_art"      "sala_expo"        "monuments"        "bib_oci"          

[21] "musica"           "videoj"           "sexe"             "estudis"          

[25] "edat"             "ingressos"        "llengua"          "situacio_laboral" 

[29] "lloc_naixement"   

> dim(cultura) 

[1] 1769   29 

 

> cultura<-cultura[,-22] 

> cultura<-cultura[,-11] 

> names(cultura) 

 [1] "llibres"          "llibre_digital"   "diaris"           "revistes"         

 [5] "radio"            "televisio"        "internet"         "continguts"       

 [9] "cine"             "concerts"         "teatre"           "magia_circ_tinf"  

[13] "musical"          "dansa"            "museu"            "galeria_art"      

[17] "sala_expo"        "monuments"        "bib_oci"          "musica"           

[21] "sexe"             "estudis"          "edat"             "ingressos"        

[25] "llengua"          "situacio_laboral" "lloc_naixement"   

> dim(cultura) 

[1] 1769   27 
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CA-GALT (variables contextuals: sexe, edat i estudis) 

 

> res.cagalt<-CaGalt(Y=cultura[,1:20],X=cultura[,c(21:23)],type="n") 

> summary(res.cagalt) 

 

Eigenvalues 

                       Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5   Dim.6   Dim.7 

Variance               0.035   0.018   0.005   0.003   0.002   0.001   0.001 

% of var.             53.444  26.919   7.831   4.971   2.797   1.578   0.921 

Cumulative % of var.  53.444  80.363  88.194  93.165  95.962  97.539  98.461 

                       Dim.8   Dim.9  Dim.10 

Variance               0.001   0.000   0.000 

% of var.              0.799   0.490   0.251 

Cumulative % of var.  99.260  99.749 100.000 

 

Individuals (the 10 first individuals) 

                    Dim.1   cos2    Dim.2   cos2    Dim.3   cos2   

ind1             |  0.584  0.644 |  0.222  0.093 | -0.103  0.020 | 

ind2             |  0.599  0.393 |  0.475  0.247 |  0.137  0.021 | 

ind3             | -0.167  0.077 |  0.077  0.016 |  0.002  0.000 | 

ind4             |  0.280  0.107 | -0.048  0.003 |  0.002  0.000 | 

ind5             |  0.001  0.000 | -0.133  0.025 |  0.102  0.015 | 

ind6             | -0.212  0.175 | -0.057  0.012 | -0.141  0.078 | 

ind7             | -0.290  0.266 | -0.184  0.107 | -0.086  0.023 | 

ind8             |  0.497  0.296 |  0.413  0.204 | -0.035  0.001 | 

ind9             |  0.968  0.629 |  0.057  0.002 |  0.528  0.187 | 

ind10            |  0.562  0.287 | -0.078  0.006 | -0.804  0.585 | 

 

Frequencies (the 10 first most contributed frequencies on the first principal plane) 

                    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    ctr 

internet         | -0.096  2.568  0.129 |  0.231 29.565  0.750 | -0.075 10.599 

televisio        |  0.265 23.662  0.946 | -0.041  1.113  0.022 |  0.037  3.221 

galeria_art      | -0.500  8.489  0.627 | -0.341  7.857  0.292 |  0.052  0.620 

cine             | -0.182  4.852  0.388 |  0.197 11.194  0.451 | -0.027  0.737 

teatre           | -0.288  6.767  0.574 | -0.230  8.567  0.366 |  0.045  1.139 

diaris           |  0.058  0.505  0.036 | -0.224 14.801  0.533 | -0.196 38.830 

sala_expo        | -0.218  2.868  0.307 | -0.319 12.132  0.655 |  0.014  0.077 

museu            | -0.323  8.895  0.797 | -0.137  3.158  0.143 |  0.004  0.008 

musica           |  0.149  7.308  0.871 |  0.044  1.260  0.076 |  0.027  1.627 

concerts         | -0.171  3.677  0.485 |  0.116  3.400  0.226 | -0.028  0.700 

                   cos2   

internet          0.078 | 

televisio         0.019 | 

galeria_art       0.007 | 

cine              0.009 | 

teatre            0.014 | 

diaris            0.407 | 

sala_expo         0.001 | 

museu             0.000 | 

musica            0.028 | 

concerts          0.014 | 

 

Categorical variables (the 10 first) 

                    Dim.1   cos2    Dim.2   cos2    Dim.3   cos2   

dona             | -0.008  0.014 |  0.014  0.052 |  0.054  0.729 | 

home             |  0.008  0.014 | -0.014  0.052 | -0.054  0.729 | 

secundaris_1c    |  0.080  0.706 |  0.034  0.130 | -0.015  0.025 | 

secundaris_2c    | -0.070  0.527 |  0.011  0.012 | -0.028  0.082 | 

sensest_primaris |  0.293  0.906 |  0.061  0.039 |  0.034  0.012 | 

superiors        | -0.303  0.889 | -0.106  0.108 |  0.009  0.001 | 

14a19anys        | -0.134  0.420 |  0.106  0.263 |  0.082  0.156 | 

20a24anys        | -0.009  0.002 |  0.184  0.631 | -0.006  0.001 | 

25a34anys        | -0.011  0.008 |  0.084  0.517 |  0.017  0.021 | 

35a44anys        |  0.043  0.111 |  0.068  0.282 | -0.051  0.159 | 
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CA-GALT (variables contextuals: sexe, edat, estudis i ingressos) 

 

> res.cagalt<-CaGalt(Y=cultura[,1:20],X=cultura[,c(21:24)],type="n") 

> summary(res.cagalt) 

 

Eigenvalues 

                       Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5   Dim.6   Dim.7 

Variance               0.038   0.018   0.006   0.003   0.002   0.002   0.001 

% of var.             51.312  24.768   8.167   4.490   3.069   2.344   1.445 

Cumulative % of var.  51.312  76.079  84.246  88.737  91.806  94.149  95.594 

                       Dim.8   Dim.9  Dim.10  Dim.11  Dim.12  Dim.13  Dim.14 

Variance               0.001   0.001   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000 

% of var.              1.270   0.842   0.756   0.616   0.417   0.315   0.143 

Cumulative % of var.  96.864  97.706  98.462  99.078  99.495  99.810  99.953 

                      Dim.15  Dim.16 

Variance               0.000   0.000 

% of var.              0.032   0.014 

Cumulative % of var.  99.986 100.000 

 

Individuals (the 10 first individuals) 

                    Dim.1   cos2    Dim.2   cos2    Dim.3   cos2   

ind1             |  0.600  0.523 |  0.195  0.056 | -0.088  0.011 | 

ind2             |  0.640  0.331 |  0.461  0.172 |  0.198  0.032 | 

ind3             | -0.179  0.031 |  0.076  0.006 |  0.016  0.000 | 

ind4             |  0.286  0.067 | -0.056  0.003 |  0.005  0.000 | 

ind5             | -0.010  0.000 | -0.133  0.022 |  0.093  0.011 | 

ind6             | -0.225  0.123 | -0.055  0.007 | -0.157  0.060 | 

ind7             | -0.304  0.168 | -0.173  0.054 | -0.078  0.011 | 

ind8             |  0.521  0.203 |  0.389  0.113 | -0.024  0.000 | 

ind9             |  0.989  0.549 |  0.032  0.001 |  0.575  0.185 | 

ind10            |  0.531  0.220 | -0.137  0.015 | -0.809  0.509 | 

 

Frequencies (the 10 first most contributed frequencies on the first principal plane) 

                    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    ctr 

internet         | -0.080  1.661  0.089 |  0.237 30.222  0.782 | -0.073  8.631 

televisio        |  0.268 22.532  0.924 | -0.051  1.683  0.033 |  0.040  3.153 

diaris           |  0.028  0.109  0.007 | -0.243 16.912  0.551 | -0.209 38.148 

cine             | -0.184  4.623  0.369 |  0.196 10.865  0.419 | -0.054  2.472 

galeria_art      | -0.526  8.767  0.660 | -0.311  6.372  0.232 |  0.101  2.051 

teatre           | -0.308  7.214  0.604 | -0.220  7.608  0.308 |  0.041  0.813 

sala_expo        | -0.239  3.203  0.345 | -0.312 11.302  0.588 |  0.025  0.229 

museu            | -0.340  9.163  0.812 | -0.119  2.319  0.099 |  0.027  0.375 

musica           |  0.159  7.706  0.885 |  0.040  1.010  0.056 |  0.028  1.456 

llibre_digital   | -0.373  5.591  0.767 |  0.142  1.671  0.111 | -0.002  0.001 

                   cos2   

internet          0.074 | 

televisio         0.021 | 

diaris            0.410 | 

cine              0.031 | 

galeria_art       0.025 | 

teatre            0.011 | 

sala_expo         0.004 | 

museu             0.005 | 

musica            0.027 | 

llibre_digital    0.000 | 

 

Categorical variables (the 10 first) 

                    Dim.1   cos2    Dim.2   cos2    Dim.3   cos2   

dona             | -0.005  0.006 |  0.017  0.071 |  0.053  0.684 | 

home             |  0.005  0.006 | -0.017  0.071 | -0.053  0.684 | 

secundaris_1c    |  0.071  0.669 |  0.025  0.082 | -0.024  0.076 | 

secundaris_2c    | -0.069  0.512 |  0.014  0.022 | -0.018  0.037 | 

sensest_primaris |  0.281  0.914 |  0.041  0.020 |  0.012  0.002 | 

superiors        | -0.283  0.905 | -0.080  0.073 |  0.030  0.010 | 

14a19anys        | -0.107  0.274 |  0.124  0.367 |  0.090  0.194 | 

20a24anys        | -0.008  0.001 |  0.180  0.609 | -0.023  0.010 | 

25a34anys        | -0.016  0.020 |  0.081  0.493 |  0.009  0.006 | 

35a44anys        |  0.041  0.107 |  0.063  0.247 | -0.054  0.183 | 
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CA-GALT (variables contextuals: sexe, edat, estudis i situació laboral) 

 

> res.cagalt<-CaGalt(Y=cultura[,1:20],X=cultura[,c(21:23, 26)],type="n") 

> summary(res.cagalt) 

 

Eigenvalues 

                       Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5   Dim.6   Dim.7 

Variance               0.036   0.018   0.006   0.004   0.002   0.002   0.001 

% of var.             50.537  25.762   8.377   5.257   3.343   2.553   1.073 

Cumulative % of var.  50.537  76.299  84.676  89.934  93.277  95.830  96.903 

                       Dim.8   Dim.9  Dim.10  Dim.11  Dim.12  Dim.13  Dim.14 

Variance               0.001   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 

% of var.              0.928   0.741   0.644   0.318   0.220   0.193   0.051 

Cumulative % of var.  97.831  98.573  99.217  99.535  99.755  99.949 100.000 

 

Individuals (the 10 first individuals) 

                    Dim.1   cos2    Dim.2   cos2    Dim.3   cos2   

ind1             |  0.585  0.508 |  0.212  0.067 | -0.102  0.015 | 

ind2             |  0.605  0.303 |  0.474  0.186 |  0.157  0.020 | 

ind3             | -0.157  0.018 |  0.109  0.009 |  0.199  0.029 | 

ind4             |  0.276  0.070 | -0.062  0.004 | -0.063  0.004 | 

ind5             | -0.002  0.000 | -0.139  0.021 |  0.081  0.007 | 

ind6             | -0.217  0.078 | -0.071  0.008 | -0.207  0.071 | 

ind7             | -0.294  0.117 | -0.193  0.050 | -0.146  0.029 | 

ind8             |  0.503  0.244 |  0.413  0.165 |  0.035  0.001 | 

ind9             |  0.970  0.504 |  0.053  0.001 |  0.489  0.128 | 

ind10            |  0.559  0.277 | -0.092  0.007 | -0.768  0.524 | 

 

Frequencies (the 10 first most contributed frequencies on the first principal plane) 

                    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    ctr 

internet         | -0.093  2.381  0.119 |  0.234 29.927  0.759 | -0.065  7.005 

televisio        |  0.267 23.825  0.935 | -0.040  1.064  0.021 |  0.043  3.672 

galeria_art      | -0.502  8.554  0.620 | -0.336  7.485  0.276 |  0.045  0.419 

cine             | -0.181  4.737  0.373 |  0.198 11.160  0.448 | -0.049  2.127 

teatre           | -0.294  7.017  0.563 | -0.235  8.831  0.361 |  0.026  0.338 

sala_expo        | -0.225  3.038  0.302 | -0.325 12.449  0.630 |  0.021  0.158 

diaris           |  0.054  0.436  0.030 | -0.227 14.941  0.517 | -0.195 33.841 

museu            | -0.327  9.054  0.768 | -0.139  3.203  0.138 | -0.012  0.068 

musica           |  0.149  7.284  0.868 |  0.042  1.126  0.068 |  0.025  1.219 

concerts         | -0.170  3.620  0.469 |  0.117  3.407  0.225 | -0.051  2.009 

                   cos2   

internet          0.058 | 

televisio         0.024 | 

galeria_art       0.005 | 

cine              0.028 | 

teatre            0.004 | 

sala_expo         0.003 | 

diaris            0.381 | 

museu             0.001 | 

musica            0.024 | 

concerts          0.043 | 

 

Categorical variables (the 10 first) 

                    Dim.1   cos2    Dim.2   cos2    Dim.3   cos2   

dona             | -0.006  0.011 |  0.017  0.076 |  0.054  0.782 | 

home             |  0.006  0.011 | -0.017  0.076 | -0.054  0.782 | 

secundaris_1c    |  0.079  0.722 |  0.031  0.112 | -0.015  0.027 | 

secundaris_2c    | -0.070  0.523 |  0.011  0.014 | -0.022  0.051 | 

sensest_primaris |  0.293  0.905 |  0.057  0.034 |  0.014  0.002 | 

superiors        | -0.302  0.895 | -0.099  0.096 |  0.023  0.005 | 

14a19anys        | -0.117  0.268 |  0.131  0.336 |  0.085  0.141 | 

20a24anys        | -0.001  0.000 |  0.187  0.615 | -0.037  0.024 | 

25a34anys        | -0.005  0.001 |  0.088  0.567 |  0.028  0.059 | 

35a44anys        |  0.048  0.139 |  0.071  0.300 | -0.023  0.030 | 
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CA-GALT (variables contextuals: sexe, edat, estudis i llengua identificació) 

 

> res.cagalt<-CaGalt(Y=cultura[,1:20],X=cultura[,c(21:23, 25)],type="n") 

> summary(res.cagalt) 

 

Eigenvalues 

                       Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5   Dim.6   Dim.7 

Variance               0.039   0.020   0.006   0.003   0.003   0.001   0.001 

% of var.             52.045  26.606   7.847   4.602   3.437   1.699   1.584 

Cumulative % of var.  52.045  78.651  86.498  91.100  94.536  96.236  97.820 

                       Dim.8   Dim.9  Dim.10  Dim.11  Dim.12 

Variance               0.001   0.000   0.000   0.000   0.000 

% of var.              0.706   0.603   0.498   0.220   0.153 

Cumulative % of var.  98.526  99.129  99.627  99.847 100.000 

 

Individuals (the 10 first individuals) 

                    Dim.1   cos2    Dim.2   cos2    Dim.3   cos2   

ind1             |  0.606  0.640 | -0.123  0.026 | -0.113  0.022 | 

ind2             |  0.670  0.372 | -0.390  0.127 |  0.185  0.028 | 

ind3             | -0.115  0.022 | -0.154  0.040 |  0.102  0.017 | 

ind4             |  0.253  0.083 |  0.112  0.016 | -0.033  0.001 | 

ind5             | -0.020  0.001 |  0.132  0.023 |  0.115  0.018 | 

ind6             | -0.206  0.105 |  0.009  0.000 | -0.118  0.035 | 

ind7             | -0.302  0.174 |  0.122  0.028 | -0.052  0.005 | 

ind8             |  0.560  0.340 | -0.343  0.128 |  0.004  0.000 | 

ind9             |  0.981  0.568 |  0.063  0.002 |  0.533  0.167 | 

ind10            |  0.513  0.232 |  0.211  0.039 | -0.773  0.527 | 

 

Frequencies (the 10 first most contributed frequencies on the first principal plane) 

                    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    ctr 

internet         | -0.052  0.697  0.037 | -0.248 30.355  0.823 | -0.066  7.316 

televisio        |  0.265 21.396  0.897 |  0.073  3.172  0.068 |  0.039  3.145 

diaris           |  0.001  0.000  0.000 |  0.254 16.951  0.613 | -0.192 32.782 

cine             | -0.139  2.557  0.203 | -0.230 13.653  0.553 | -0.053  2.502 

galeria_art      | -0.592 10.795  0.736 |  0.294  5.202  0.181 |  0.085  1.472 

teatre           | -0.356  9.383  0.694 |  0.213  6.566  0.248 |  0.035  0.618 

sala_expo        | -0.300  4.911  0.465 |  0.308 10.132  0.491 |  0.037  0.499 

museu            | -0.364 10.237  0.868 |  0.103  1.584  0.069 |  0.024  0.294 

musica           |  0.168  8.404  0.916 | -0.033  0.626  0.035 |  0.029  1.670 

llibre_digital   | -0.309  3.721  0.595 | -0.209  3.345  0.273 |  0.017  0.078 

                   cos2   

internet          0.058 | 

televisio         0.020 | 

diaris            0.350 | 

cine              0.030 | 

galeria_art       0.015 | 

teatre            0.007 | 

sala_expo         0.007 | 

museu             0.004 | 

musica            0.027 | 

llibre_digital    0.002 | 

 

Categorical variables (the 10 first) 

                    Dim.1   cos2    Dim.2   cos2    Dim.3   cos2   

dona             | -0.003  0.003 | -0.019  0.087 |  0.055  0.743 | 

home             |  0.003  0.003 |  0.019  0.087 | -0.055  0.743 | 

secundaris_1c    |  0.078  0.766 | -0.017  0.037 | -0.019  0.045 | 

secundaris_2c    | -0.058  0.370 | -0.030  0.099 | -0.013  0.017 | 

sensest_primaris |  0.267  0.886 |  0.008  0.001 |  0.004  0.000 | 

superiors        | -0.287  0.962 |  0.039  0.018 |  0.028  0.009 | 

14a19anys        | -0.108  0.274 | -0.133  0.420 |  0.076  0.135 | 

20a24anys        | -0.001  0.000 | -0.169  0.579 | -0.027  0.014 | 

25a34anys        | -0.021  0.034 | -0.067  0.347 | -0.003  0.001 | 

35a44anys        |  0.036  0.089 | -0.048  0.153 | -0.062  0.261 | 
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CA-GALT (variables contextuals: sexe, edat, estudis i lloc naixement) 

 

> res.cagalt<-CaGalt(Y=cultura[,1:20],X=cultura[,c(21:23, 27)],type="n") 

> summary(res.cagalt) 

 

Eigenvalues 

                       Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5   Dim.6   Dim.7 

Variance               0.036   0.019   0.006   0.003   0.003   0.002   0.001 

% of var.             50.813  26.354   8.454   4.816   3.560   2.372   1.615 

Cumulative % of var.  50.813  77.167  85.621  90.437  93.997  96.369  97.984 

                       Dim.8   Dim.9  Dim.10  Dim.11  Dim.12 

Variance               0.001   0.000   0.000   0.000   0.000 

% of var.              0.743   0.637   0.331   0.230   0.076 

Cumulative % of var.  98.727  99.364  99.694  99.924 100.000 

 

Individuals (the 10 first individuals) 

                    Dim.1   cos2    Dim.2   cos2    Dim.3   cos2   

ind1             |  0.593  0.590 |  0.186  0.058 | -0.118  0.023 | 

ind2             |  0.635  0.385 |  0.466  0.208 |  0.136  0.018 | 

ind3             | -0.143  0.023 |  0.128  0.019 |  0.149  0.025 | 

ind4             |  0.262  0.083 | -0.091  0.010 | -0.092  0.010 | 

ind5             | -0.021  0.000 | -0.159  0.025 | -0.004  0.000 | 

ind6             | -0.225  0.089 | -0.069  0.008 | -0.176  0.054 | 

ind7             | -0.303  0.148 | -0.179  0.051 | -0.092  0.014 | 

ind8             |  0.524  0.304 |  0.397  0.175 | -0.017  0.000 | 

ind9             |  0.986  0.626 |  0.039  0.001 |  0.472  0.143 | 

ind10            |  0.538  0.241 | -0.154  0.020 | -0.756  0.477 | 

 

Frequencies (the 10 first most contributed frequencies on the first principal plane) 

                    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    ctr 

internet         | -0.080  1.733  0.085 |  0.240 30.286  0.773 | -0.068  7.519 

televisio        |  0.267 23.331  0.937 | -0.049  1.547  0.032 |  0.034  2.285 

diaris           |  0.030  0.132  0.009 | -0.250 17.487  0.603 | -0.183 29.227 

teatre           | -0.323  8.307  0.585 | -0.243  9.061  0.331 |  0.016  0.122 

cine             | -0.175  4.369  0.344 |  0.196 10.514  0.429 | -0.054  2.530 

sala_expo        | -0.242  3.435  0.352 | -0.315 11.190  0.595 |  0.034  0.398 

galeria_art      | -0.512  8.681  0.655 | -0.301  5.801  0.227 |  0.103  2.092 

museu            | -0.334  9.230  0.825 | -0.121  2.338  0.108 |  0.024  0.284 

musica           |  0.157  7.862  0.882 |  0.042  1.098  0.064 |  0.024  1.130 

radio            |  0.139  3.953  0.477 | -0.088  3.086  0.193 | -0.102 12.694 

                   cos2   

internet          0.062 | 

televisio         0.015 | 

diaris            0.323 | 

teatre            0.001 | 

cine              0.033 | 

sala_expo         0.007 | 

galeria_art       0.026 | 

museu             0.004 | 

musica            0.021 | 

radio             0.255 | 

 

Categorical variables (the 10 first) 

                    Dim.1   cos2    Dim.2   cos2    Dim.3   cos2   

dona             | -0.005  0.007 |  0.018  0.085 |  0.053  0.704 | 

home             |  0.005  0.007 | -0.018  0.085 | -0.053  0.704 | 

secundaris_1c    |  0.083  0.734 |  0.031  0.105 | -0.014  0.021 | 

secundaris_2c    | -0.065  0.472 |  0.018  0.035 | -0.014  0.022 | 

sensest_primaris |  0.282  0.904 |  0.031  0.011 | -0.005  0.000 | 

superiors        | -0.299  0.917 | -0.080  0.066 |  0.034  0.012 | 

14a19anys        | -0.125  0.371 |  0.117  0.324 |  0.076  0.136 | 

20a24anys        | -0.003  0.000 |  0.174  0.564 | -0.048  0.042 | 

25a34anys        | -0.011  0.009 |  0.079  0.492 |  0.004  0.001 | 

35a44anys        |  0.042  0.111 |  0.059  0.223 | -0.051  0.164 | 
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Secretaria General 
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 SELECCIÓ DE 
L’ENTREVISTAT 

 
 
 
Bon dia / tarda, sóc _______________ entrevistador d’IPSOS i estem fent un estudi pel Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Estem realitzant un estudi a llars d’aquesta zona, 
relacionada amb els hàbits culturals de la població catalana. Amb l’objectiu que l’enquesta sigui 
representativa necessitem parlar amb diferents tipus de persones, independentment de si participen o 
no culturalment: totes les respostes de totes les persones són importants. 
 
L’enquesta durarà al voltant de 20 minuts, en funció de quines preguntes siguin rellevants en el seu 
cas. 
 
Tota la informació que Vostè ens faciliti és tractada amb la màxima confidencialitat, les seves respostes 
son anònimes, d’acord amb la Llei de Protecció de Dades. 
 
Seria tan amable de contestar-me unes preguntes? 
 
 
I1.  En quina llengua prefereix que parlem? 

Català……… ........................................................................ 1 
Castellà…………. ................................................................. 2 
Ningú de la llar parla cap d’aquestes llengües…. ................ 3  FI (PASSAR A GRÀCIES 0) 

 
 
I2.  Per a seleccionar a la persona a entrevistar a casa seva, necessito, si li plau, que em digui 
l’edat, sexe, ocupació i rol familiar de cadascun dels membres de la llar.  No oblidi incloure als 
nadons de menys d’un any o altres persones que visquin a la llar. 

 
Edat Sexe Hores treball setmana Rol familiar Relació parentiu No escollible 

 H .......... 1 No treballa ............... 1 Sustentador principal ............... 6 Sustentador ppal.................1 Escollible.............................1 
 D .......... 2 Menys 10 hores ....... 2 Responsable de les compres  Cònjuge, parella.................,2 Estudia fora........................2 
  Entre 10 i 19 hores.....3 Habituals..................................... Fill /a...................................3 Treballa fora.......................3 
  Entre 10 i 29 hores.....4 Altres........................................... Gendre / Nora.....................4 Incapacitat tísica...............4 
  Entre 30 i 39 hores.....5  Pare, mare, sogra...............5 Incapacitat psíquica............5 

  40 o més hores..........6  Germà, cunyat....................6 Altres, especificar...............6 
    Net......................................7 Escollible forçòs................7 
    Altre relació familiar............8  
    Relació no familiar..............9  
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INICI DE L’ENTREVISTA 
 
 
Estem realitzant un estudi a llars d’aquesta zona, seria tan amable de contestar-me unes 
preguntes? 
 

Tota la informació que Vostè ens faciliti és tractada amb la màxima confidencialitat, les seves 
respostes son anònimes, d’acord amb la Llei de Protecció de Dades. 
 
 
I6.  En quina llengua prefereix que parlem? 

Català............... ................................................................................ ......1 
Castellà ............................................................................................ ......2 
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QÜESTIONS GENERALS 
 
Q1. En general, de quant temps lliure disposa vostè de dilluns a divendres? 

De molt temps lliure ........................................................................................................................................... 1 
De bastant temps lliure ...................................................................................................................................... 2 
De poc temps lliure ............................................................................................................................................ 3 
De molt poc temps lliure ..................................................................................................................................... 4 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 

 
 
Q2. I durant el cap de setmana? 

De molt temps lliure ........................................................................................................................................... 1 
De bastant temps lliure ...................................................................................................................................... 2 
De poc temps lliure ............................................................................................................................................ 3 
De molt poc temps lliure ..................................................................................................................................... 4 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 

 
 
 
Q3. A continuació li llegiré un seguit d’activitats. Per a cadascuna d’elles, em podria indicar si 
les inclouria en el grup d’activitats culturals, en el grup d’activitats d’oci o en el grup tant 
d’activitats culturals com d’oci? 
 
     Cultura  Oci  Cultura i oci, indistintament 
 

Llegir llibres 
Visitar un parc natural 
Anar al cinema 
Viure una experiència gastronòmica 
Anar al teatre 
Jugar a videojocs 
Viatjar 
Veure la televisió 
Anar a un concert de música clàssica 
Visitar una fira d’artesania 
La Festa Major del seu municipi 
Anar a un concert de música actual 
Anar al cinema 
Visitar un museu, una exposició 
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Q4. Comparant-se amb altres persones de la seva mateixa d’edat, en general diria que participa 
en activitats culturals...,  
 

... molt menys que elles ................................................................................................................................. 1 

... menys que elles  ......................................................................................................................................... 2 

... igual que elles  ............................................................................................................................................ 3 

... més que elles  ............................................................................................................................................. 4 

... molt més que elles  .................................................................................................................................... 5 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 
 

 
Q5. I comparant-se amb altres persones del seu entorn (familiars, amics, companys de feina, 
etc.)? 

Molt menys que elles ...................................................................................................................................... 1 
Menys que elles  ............................................................................................................................................. 2 
Igual que elles  ................................................................................................................................................ 3 
Més que elles .................................................................................................................................................. 4 
Molt més que elles  ......................................................................................................................................... 5 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 

 
Q6. (OBLIGATORI MOSTRAR PANTALLA) Del següent llistat que mostrem a continuació, , 
quins motius són importants per a vostè a l’hora de consumir un determinat producte cultural? 
NP: RESPOSTA MULTIPLE WA POT ROTAR 

 
L’artista / els artistes que hi participen .........................................................    
Poder passar-ho bé, gaudir, desconnectar, escapar de l’estrès diari 
La qualitat del producte 
Aprendre, ampliar els meus coneixements 
Recomanació d’amics, familiars ...................................................................    
Recomanació a xarxes socials, Internet .......................................................    
Recomanació de la crítica  ....................    
Proposta o invitació de la meva parella 
Proposta o invitació d’algun familiar o amics  
Novetat / Estrena ..........................................................................................      
Poder anar-hi amb els amics ........................................................................     
Poder anar-hi la família, amb els nens .........................................................    
Experiència diferent ......................................................................................    
Facilitat, disponibilitat de temps, proximitat ..................................................    
Algun tipus d’oferta en un portal d’Internet (Atrápalo, Lastminute, etc.)  ......  
Gratuïtat ........................................................................................................    
Despertar l’interès per la cultura entre els meus fills 
Reafirmar la meva identitat 
Donar suport a un familiar o amic que hi participa 
Estar a l’última 
Altres motius .................................................................................................    
Ns/Nc ............................................................................................................    
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Q7. (OBLIGATORI MOSTRAR PANTALLA) En general, quin diria que són els motius que dificulten 
la seva participació en activitats culturals? 
NP: RESPOSTA MÚLTIPLE 
 

Manca de temps ........................................................................................... 1  
Preu .............................................................................................................. 2 
Manca d’interès ............................................................................................ 3 
Manca d’informació ...................................................................................... 4 
No tenir prou coneixements .......................................................................... 5 
L’oferta existent és de baixa qualitat ............................................................ 6 
Problemes de mobilitat, de salut .................................................................. 7 
No tenir gent amb qui fer-les, anar-hi ........................................................... 8 
Manca d’oferta .............................................................................................. 9 
Manca d’oferta per a famílies ....................................................................... 10 
Tinc responsabilitats familiars, nens ............................................................. 11 
Manca d’oferta pròxima (<30 minuts des del lloc de residència) .................. 12 
L’oferta pròxima no és del meu interès ........................................................ 13 
Ho faig per Internet a través de plataformes de pagament 
(en el cas de cinema, música, sèries, etc.) .................................................. 14 
Ho faig per Internet via descàrrega, on-line 
(en el cas de cinema, música, sèries, etc.) .................................................. 15 
Prefereixo fer altres coses en el meu temps lliure ........................................ 16 
Altres motius  ................................................................................................ 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99 

 
Q8. OBLIGATORI MOSTRAR PANTALLA) Del següent llistat, quins serien incentius per a 
incrementar la seva participació cultural? 
Per a cada ítem, respondre SÍ o NO 
 

Una baixada en el preu  
Que sigui gratuït 
Millor accés amb transport públic 
Millor accés amb transport privat, disponibilitat de pàrquing 
Sistema d’abonament, carnet cultural, etc. 
Activitats dirigides al meu grup d’edat 
Beneficis per portar amics o familiars 
Possibilitat d’anar-hi amb nens 
Tenir més informació de l’esdeveniment abans d’anar-hi 
Disposar de recursos online extres per aprofitar la visita (per exemple, informació sobre una exposició en el web 
d’un museu, context d’una obra de teatre, etc.) 
Poder comprar entrades a última hora 
Horaris més adequats 
Que l’organització cultural oferís recursos online per aprofitar la meva visita 
Activitats que permetin conèixer altra gent, socialitzar-se  
Accés premium, VIP 
Altres (especificar) 
Cap dels anteriors 
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Q9. A continuació li detallaré tot un conjunt de béns i serveis culturals. Em podria indicar quin 
és el preu aproximat que tenen? No ha de ser un preu exacte, sinó simplement aproximat.  
 
 Un llibre novetat editorial     __________ € 
 Una entrada de cinema     __________ € 
 Un CD de música      __________ € 
 Una entrada de teatre     __________ € 
 Una entrada a l’òpera     __________ € 
 Una entrada a un concert de música clàssica   __________ € 
 Una entrada a un museu     __________ € 
 Una entrada a un concert de música actual   __________ € 
 Una cançó en format digital (iTunes, Amazon o similar)   __________ € 
 Un àlbum en format digital (iTunes, Amazon, etc.)   __________ € 
 

TRAMS: 
- Menys de 5 € 
- De 5 a 10 €  
- De 10 a 20 € 
- De 20 a 30 € 
- De 30 a 50 € 
- Més de 50 € 

 
 
Q10. I em podria indicar quin seria el preu màxim que estaria disposat a pagar per cadascun 
d’aquests béns i serveis culturals? Si no estigués disposat a pagar-ne per algun d’ells, indiqui-
ho, també. 
 
 Un llibre del seu autor favorit 

Una entrada de cinema 
 Un CD del seu artista o grup favorit      

Una entrada de teatre        
 Una entrada a l’òpera        
 Una entrada a un concert de música clàssica     

Una entrada a un museu        
Una entrada a un concert del seu artista o grup favorit      

 Una cançó del seu artista o grup favorit en format digital (iTunes, Amazon o similar)   
 Un àlbum del seu artista o grup favorit en format digital (iTunes, Amazon o similar)  
 

 TRAMS: 
- No pagaria  
- Menys de 5 € 
- De 5 a 10 €  
- De 10 a 20 € 
- De 20 a 30 € 
- De 30 a 50 € 
- Més de 50 € 
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Q11a. A través de quines vies acostuma a informar-se sobre activitats o esdeveniments 
culturals? (RESPOSTA MÚLTIPLE) 
 

Televisió 
Ràdio 
Diaris 
Revistes 
Publicitat al carrer 
Publicitat en centres cívics, ateneus, biblioteques, etc. 
Internet 
Recomanació amics, familiars 
Altres vies (especificar) 

 
Q11b. (Si ha contestat Internet I SI NO HA CONTESTAT INTERNTET, PASSA A UNA ALTRA 
SECCIÓ). Anteriorment m’ha comentat que utilitza Internet, entre altres vies, per a informar-se 
sobre activitats o esdeveniments culturals. Quines plataformes d’Internet utilitza normalment 
per fer-ho? (RESPOSTA MÚLTIPLE) 
  
 Facebook 
 Twitter 
 Altres xarxes socials (Pinterest, Tumblr, Instagram, etc.) 

Newsletters via e-mail 
Pàgines webs de diaris, revistes 
Pàgines webs de revistes o blocs especialitzats 
Blocs personals 

 Pàgines webs o blocs d’organitzacions culturals 
 Pàgines webs d’ofertes (Atrapalo, lastminute.com, etc.) 

Altres vies (especificar) 
 
 
G12. En una escala de 0 a 10, on 0 correspondria a MOLT INSATISFET i 10 a MOLT SATISFET, 
quin diria que és, en general, el seu grau de satisfacció amb la seva vida?  
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 NS/NC 
 
  



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Secretaria General 
Gabinet Tècnic 

Rambla de Santa Mònica, 8 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 700 
Fax 933 162 701 

 

 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 
  
D1.Va  llegir o fullejar diaris en el dia d’ahir?  

Sí. ................................................................................................................. 1 
  No....................................................................................................................2  passar a PP1 

Ns/Nc ............................................................................................................ 99  
 

D2. En quina llengua va llegir o fullejar  diaris ahir? 
En català ....................................................................................................... 1 
En castellà. ................................................................................................... 2 
En les dues edicions  .................................................................................... 3 
En altres llengües ......................................................................................... 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99   
 
 

 
PP1. Ha llegit o fullejat a casa o fora de casa revistes o publicacions periòdiques, els últims 30 
dies? 

Sí. ................................................................................................................. 1 
  No....................................................................................................................2  passar a R1 

Ns/Nc ............................................................................................................ 99   
 

 
PP2. En quina llengua ha llegit o fullejat  revistes els últims 30 dies? 

En català ....................................................................................................... 1 
En castellà. ................................................................................................... 2 
En les dues edicions  .................................................................................... 3 
En altres llengües ......................................................................................... 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99   
 

R1. Va escoltar ahir la ràdio, encara que sigui un moment? Pensi en casa, fora de casa, al cotxe, 
en una ràdio convencional, a través d’Internet,... 

Sí. ................................................................................................................. 1 
  No....................................................................................................................2  passar a T1 

Ns/Nc ............................................................................................................ 99   
 
 
R2. En quina llengua va escoltar la ràdio el dia d’ahir? 

En català ....................................................................................................... 1 
En castellà. ................................................................................................... 2 
En les dues llengües .................................................................................... 3 
En altres llengües ......................................................................................... 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99   
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T1. Va veure ahir en algun moment la TV? Pensi en casa, fora de casa, des que es va despertar 
al matí fins que es va adormir a la nit, ... 

Sí. ................................................................................................................. 1 
  No....................................................................................................................2  passar a IT1 

Ns/Nc ............................................................................................................ 99   
 
T2. En quina llengua era el/s programa/s que va veure ahir a la TV?. 

Català ........................................................................................................... 1 
Castellà ......................................................................................................... 2 
En les dues llengües .................................................................................... 3 
En altres llengües ......................................................................................... 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99   
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INTERNET 
 
IT1.  Ha utilitzat Internet els últims 30 dies? (consideri des de qualsevol lloc –a casa o fora de 
casa- i amb qualsevol mitjà -ordinador, telèfon mòbil, etc.-). 

Sí .................................................................................................................. 1 
No ................................................................................................................. 2  passar a CA1 

 
IT2.  Va utilitzar Internet a casa o fora de casa ahir? 

Si    ............................................................................................................... 1 
           No  ............................................................................................................... 2 ->SI NO HA UTILITZAT  PASSAR a IT4 
 
IT3.  Quant temps va utilitzar Internet ahir?  

Més de 8 hores (especificar nombre d’hores) .............................................. 1 
De 4 a 8 hores .............................................................................................. 2 
De 2 a 4 hores .............................................................................................. 3 
D’1 a 2 hores ................................................................................................ 4 
De 45 minuts a 1 hora .................................................................................. 5 
De 30 a 44 minuts ........................................................................................ 6 
De 15 a 29 minuts ........................................................................................ 7 
Menys de 15 minuts ..................................................................................... 8 

 
IT4.  Pensant en tots els usos d’Internet que realitza, en quines llengües els realitza?  
NP: RESPOSTA MÚLTIPLE 

Català ........................................................................................................... 1 
Castellà ......................................................................................................... 2 
Anglès ........................................................................................................... 3 
Francès ......................................................................................................... 4 
Alemany ........................................................................................................ 5 
Altres. ........................................................................................................... 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99 

 
IT5. I quins dels següents usos d’Internet, relacionats amb la cultura i els mitjans de 
comunicació, heu realitzat per motius particulars els últims 30 dies? 
NP: RESPOSTA MÚLTIPLE 

 
Jugar a videojocs online 
Descarregar videojocs 
Descarregar música 
Escoltar música online (Spotify, Last.fm, etc) 
Descarregar pel•lícules, sèries, vídeos o documentals, per veure’ls després 
Veure pel•lícules, sèries, vídeos o documentals online (streaming) 
Veure o compartir fotografies  
Descarregar llibres 
Descarregar software 
Llegir notícies, diaris o revistes d’actualitat online 
Veure online programes de canals de TV a través de les seva pàgina web 
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Descarregar programes de TV (podcasts) a través de la seva pàgina web 
Escoltar la ràdio online (streaming) 
Descarregar programes de ràdio per escoltar-los després (podcasts) 
Buscar informació sobre els meus artistes favorits 
Descobrir artistes nous 
Escriure el meu propi bloc 
Penjar les meves obres audiovisuals online 
Penjar la meva pròpia música, de la qual sóc autor 
Penjar la meva pròpia obra literària 
Treballar en línia amb altres persones per crear una obra audiovisual, música o una obra literària 
Aprendre per crear música, audiovisuals, literatura 
Altres (especificar) 
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CONTINGUTS AUDIOVISUALS 
 
 
CA1.  Amb quina freqüència ha vist pel·lícules, sèries, vídeos (incloent Youtube),  documentals, 
videojocs  els últims 3 mesos? Sense incloure les pel·lícules vistes al cinema. 

Cada dia. ...................................................................................................... 1 
Més d’1 vegada per setmana. ...................................................................... 2 
1 vegada per setmana .................................................................................. 3   
2 o 3 vegades al mes ................................................................................... 4   
1 vegada al mes ........................................................................................... 5   
Menys d’una vegada al mes ......................................................................... 6   
Mai ................................................................................................................ 7    passar a cinema 
NS/NC .......................................................................................................... 99   passar a cinema 

 
 
CA2. En quin suport o format era l’últim contingut audiovisual que ha vist?  
NP: RESPOSTA SIMPLE 

En un DVD o Blu-ray (suport físic) ............................................................... 1 
En un arxiu digital (.ari, .mpeg, d’iTunes, etc)  ............................................. 2 
A Internet, directament online (en streaming)  ............................................. 3 
A la televisió ................................................................................................. 4 
NS/NC .......................................................................................................... 99   

 
 
CA3. L’última pel·lícula o sèrie, vídeo o documental que ha vist, era de pagament, gratuïta o 
descarregada?  
NP: RESPOSTA SIMPLE 

Pagament ..................................................................................................... 1 
Gratuïta ......................................................................................................... 2 
NS/NC .......................................................................................................... 99  

 
CA4. En quina llengua era l’última pel·lícula o sèrie que ha vist? 
NP: RESPOSTA SIMPLE 

Català ................................................................................................ 1 
Castellà .............................................................................................. 2 
Anglès ................................................................................................ 3 
Francès .............................................................................................. 4 
Alemany ............................................................................................. 5 
Altres. ................................................................................................. 98 
NS/NC ................................................................................................ 99 

 
SI LA REPOSTA ES “ALTRES IDIOMES”: ESPECIFICAR I CODIFICAR  
  



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Secretaria General 
Gabinet Tècnic 

Rambla de Santa Mònica, 8 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 700 
Fax 933 162 701 

 

CINEMA EN SALA 
 

CN1.  Ara pensi en les pel·lícules que ha vist al cinema. Quantes pel·lícules ha vist al cinema 
els últims 3 mesos?  
NP: PREGUNTA OBERTA. TECLAT NUMÈRIC. CONTROL > 12, ADVERTIR 

 
NS/NC ................................................................................................ 99 

 
SI RESPOSTA ÉS 0 a CN1  passar a CN4 
 
 
 
CN2.  En quina llengua era l’última pel·lícula de cinema que ha vist? 
NP: RESPOSTA SIMPLE 

Català ................................................................................................ 1 
Castellà .............................................................................................. 2 
Anglès ................................................................................................ 3 
Francès .............................................................................................. 4 
Alemany ............................................................................................. 5 
Altres. ................................................................................................. 98 
NS/NC ................................................................................................ 99 

 
CN3.  En cas de poder escollir, com  li agradaria veure una pel·lícula al cinema? 
NP: RESPOSTA SIMPLE 
 

Doblada al català…………...................................................................1 
V.O.S. català…………..........................................................................2 
Doblada al castellà………….................................................................3   
V.O.S castellà………….........................................................................4 
V.O.S Altres idiomes…………...............................................................5. 

 
 
 
CN4  Entre els motius que es detallen a continuació, trií aquells que impedeixen que vagi al 
cinema o que hi vagi amb major freqüència. 
NP: RESPOSTA MULTIPLE 
 

Manca de temps ........................................................................................... 1  
Preu .............................................................................................................. 2 
Manca d’interès ............................................................................................ 3 
Manca d’informació ...................................................................................... 4 
No tenir prou coneixements .......................................................................... 5 
L’oferta existent és de baixa qualitat ............................................................ 6 
Problemes de mobilitat, de salut .................................................................. 7 
No tenir gent amb qui anar-hi ....................................................................... 8 
Manca d’oferta .............................................................................................. 9 
Manca d’oferta per a famílies ....................................................................... 10 
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Tinc responsabilitats familiars, nens ............................................................. 11 
Manca d’oferta pròxima (<30 minuts des del lloc de residència) .................. 12 
L’oferta pròxima no és del meu interès ........................................................ 13 
Ho faig per Internet a través de plataformes de pagament .......................... 14 
Ho faig per Internet via descàrrega, on-line ................................................. 15 
Prefereixo fer altres coses en el meu temps lliure ........................................ 16 
Altres motius  ................................................................................................ 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99 
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MÚSICA 
 

MU1. Amb quina freqüència ha escoltat música els últims 3 mesos? Sense incloure música en 
directe. 

Cada dia. ...................................................................................................... 1 
Més d’1 vegada per setmana. ...................................................................... 2 
1 vegada per setmana .................................................................................. 3   
2 o 3 vegades al mes ................................................................................... 4   
1 vegada al mes ........................................................................................... 5   
Menys d’una vegada al mes ......................................................................... 6   
Mai ................................................................................................................ 7    passar a videojocs 
NS/NC .......................................................................................................... 99   passar a videojocs 

 
MU2.  En quina llengua era l’última música que ha escoltat? 
NP: RESPOSTA SIMPLE 

Català ........................................................................................................... 1 
Castellà ......................................................................................................... 2 
Anglès ........................................................................................................... 3 
Francès ......................................................................................................... 4 
Alemany ........................................................................................................ 5 
Només música .............................................................................................. 6 
Altres. ........................................................................................................... 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99  
 

VIDEOJOCS 
 
VJ1.  Amb quina freqüència ha jugat a videojocs o jocs d’ordinador els últims 3 mesos? 

Cada dia. .................................................................................................................... 1 
Més d’1 vegada per setmana. .................................................................................... 2 
1 vegada per setmana ............................................................................................... 3   
2 o 3 vegades al mes ................................................................................................. 4   
1 vegada al mes ......................................................................................................... 5   
Menys d’una vegada al mes ...................................................................................... 6   
Mai .............................................................................................................................. 7   passar a concerts 
NS/NC ........................................................................................................................ 99   passar a concerts 

 
VJ2.  En quina llengua era l’últim videojoc al qual ha jugat? 
NP: RESPOSTA SIMPLE 

Català ......................................................................................................................... 1 
Castellà ...................................................................................................................... 2 
Anglès ........................................................................................................................ 3 
Francès ...................................................................................................................... 4 
Alemany ..................................................................................................................... 5 
Altres. ......................................................................................................................... 98 
NS/NC ........................................................................................................................ 99 
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CONCERTS 
 
CO1. A quants concerts de música en directe ha anat els últims 12 mesos? Pensi tant en els 
gratuïts com en els de pagament. 
NP: PREGUNTA OBERTA. TECLAT NUMÈRIC. CONTROL > 12, ADVERTIR. 
SI RESPOSTA ÉS 0  passar a C04a 

NS/NC ................................................................................................ 99 
 

 
CO2.  Ha assistit a algun macrofestival? (Primavera Sound, Sónar, etc.) 

Si. ................................................................................................................. 1 
No ................................................................................................................. 2  
 

CO3.  En quina llengua era l’últim concert al qual ha anat? 
NP1: RESPOSTA MÚLTIPLE 

Català ........................................................................................................... 1 
Castellà ......................................................................................................... 2 
Anglès ........................................................................................................... 3 
Francès ......................................................................................................... 4 
Alemany ........................................................................................................ 5 
Només música .............................................................................................. 6 
Altres. ........................................................................................................... 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99 

 
 
CO4a. Ha vist mai concerts per Internet (via Youtube, Vimeo, etc.) 

 
Sí 
No   SI LA RESPOSTA ÉS NO, PASSEM A CO5 

 
C04b. Per què ho va fer? 
NP1: RESPOSTA MÚLTIPLE 
 

Perquè el lloc on es va fer era massa lluny 
Perquè anar-hi era car 
Perquè no tenia temps per anar-hi  
Perquè era un concert antic 
Perquè era gratuït 
Per poder veure’l sense sortir de casa 
Per poder gaudir d’un concert jo sol 
Podia accedir a material inèdit 
Perquè la web permetia aprofundir o accedir a informació sobre el concert 
Per crear i compartir una selecció dels meus concerts favorits  
Per interactuar amb altre espectadors a través de les xarxes socials  
Altres motius (especificar) 
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CO5. Triï, entre els motius que es detallen a continuació, aquells que impedeixen que vagi a 
concerts o que hi vagi amb major freqüència. 
NP1: RESPOSTA MÚLTIPLE 
 

Manca de temps ........................................................................................... 1  
Preu .............................................................................................................. 2 
Manca d’interès ............................................................................................ 3 
Manca d’informació ...................................................................................... 4 
No tenir prou coneixements .......................................................................... 5 
L’oferta existent és de baixa qualitat ............................................................ 6 
Problemes de mobilitat, de salut .................................................................. 7 
No tenir gent amb qui anar-hi ....................................................................... 8 
Manca d’oferta .............................................................................................. 9 
Manca d’oferta per a famílies ....................................................................... 10 
Tinc responsabilitats familiars, nens ............................................................. 11 
Manca d’oferta pròxima (<30 minuts des del lloc de residència) .................. 12 
L’oferta pròxima no és del meu interès ........................................................ 13 
Els veig per Internet a través de plataformes de pagament ......................... 14 
Els veig per Internet via descàrrega, on-line ................................................ 15 
Prefereixo fer altres coses en el meu temps lliure ........................................ 16 
Altres motius  ................................................................................................ 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99 
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ESPECTACLES 
 
ES1.   A quants espectacles ha anat en els últims 12 mesos? Pensi en Circ, Teatre, Dansa, 
Màgia i Festivals o cicles literaris, tant en els gratuïts com en els de pagament.  
NP: PREGUNTA OBERTA. TECLAT NUMÈRIC. CONTROL > 12, ADVERTIR. 
NE: Els festivals o cicles literaris poden incloure representacions, lectures en veu alta i xerrades o 
conferències amb escriptors. 
SI RESPOSTA ÉS 0  passar a ES5a   
 

NS/NC ................................................................................................ 99 
 
ES2.   Quins han estat els gèneres dels espectacles escènics als quals ha anat els últims 12 
mesos? 
NE: MOSTRAR PANTALLA. RESPOSTA MÚLTIPLE 

Circ ............................................................................................................................. 1 
Teatre ......................................................................................................................... 2 
Teatre infantil.............................................................................................................. 6 
Musical ....................................................................................................................... 7 
Dansa ......................................................................................................................... 3 
Màgia .......................................................................................................................... 4 
Festival o cicle literari ................................................................................................. 5 
Òpera ......................................................................................................................... 6 
 
 

ES3. Disposa d’algun tipus d’abonament a alguna sala de teatre? 
Si........................................................................................................ 1 
No ...................................................................................................... 2  

 
 
ES4.   En quina llengua era l’últim espectacle al qual ha anat? 
NP 1: RESPOSTA MULTIPLE 

Català ......................................................................................................................... 1 
Castellà ...................................................................................................................... 2 
Anglès ........................................................................................................................ 3 
Francès ...................................................................................................................... 4 
Alemany ..................................................................................................................... 5 
Cap llengua ................................................................................................................ 6 
Altres. ......................................................................................................................... 98 
NS/NC ........................................................................................................................ 99 

 
 
ES5a. Ha vist mai espectacles de teatre, circ, dansa, òpera o musical per Internet (via Youtube, pàgina 
web d’un teatre, etc.) 
 

Sí 
No SI LA RESPOSTA ÉS NO, PASSAR A ES6 
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ES5b. Per què ho va fer?  
NP1: RESPOSTA MÚLTIPLE 
 

Perquè el lloc on es va fer era massa lluny 
Perquè anar-hi era car 
Perquè no tenia temps per anar-hi  
Perquè era un espectacle antic 
Perquè era gratuït 
Per poder veure’l sense sortir de casa 
Per poder gaudir d’un espectacle jo sol 
Podia accedir a material inèdit 
Perquè la web permetia aprofundir o accedir a informació sobre l’espectacle 
Per crear i compartir una selecció dels meus espectacles favorits  
Per interactuar amb altre espectadors a través de les xarxes socials  
Altres motius (especificar) 

 
 
ES6. Triï, entre els motius que es detallen a continuació, aquells que impedeixen que vagi a 
espectacles o que hi vagi amb major freqüència. 
NP1: RESPOSTA MÚLTIPLE 
 

Manca de temps ........................................................................................... 1  
Preu .............................................................................................................. 2 
Manca d’interès ............................................................................................ 3 
Manca d’informació ...................................................................................... 4 
No tenir prou coneixements .......................................................................... 5 
L’oferta existent és de baixa qualitat ............................................................ 6 
Problemes de mobilitat, de salut .................................................................. 7 
No tenir gent amb qui anar-hi ....................................................................... 8 
Manca d’oferta .............................................................................................. 9 
Manca d’oferta per a famílies ....................................................................... 10 
Tinc responsabilitats familiars, nens ............................................................. 11 
Manca d’oferta pròxima (<30 minuts des del lloc de residència) .................. 12 
L’oferta pròxima no és del meu interès ........................................................ 13 
Els veig per Internet a través de plataformes de pagament ......................... 14 
Els veig per Internet via descàrrega, on-line ................................................ 15 
Prefereixo fer altres coses en el meu temps lliure ........................................ 16 
Altres motius  ................................................................................................ 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99 
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EXPOSICIONS 
 

EX1.  Quantes vegades ha visitat una exposició artística, museu, galeria d’art o monument, en 
els últims 12 mesos? 
NP: PREGUNTA OBERTA. TECLAT NUMÈRIC. CONTROL > 12, ADVERTIR.  
SI RESPOSTA ÉS 0  passar a EX6a 

 
NS/NC ................................................................................................ 99 

 
 
EX2.  Quins han estat els tipus d’exposició que ha visitat els últims 12 mesos? (RESPOSTA 
MÚLTIPLE) 

Museus ....................................................................................................................... 1 
Galeria d’art ................................................................................................................ 2 
Sala d’exposicions ..................................................................................................... 3 
Monuments................................................................................................................. 4 
Altres .......................................................................................................................... 98 

 
 
 
EX3a. Quan visita una exposició artística, museu, galeria d’art o monument, prepara la visita 
abans d´anar-hi (intentar conèixer l’artista o artistes que hi exposen o estan exposats, història 
del monument, etc.) 
 
             Sí    ->   Passar a EX3b 

No         PASSAR A EX4 
NS/NC 

 
 
EX3b. A l’hora de preparar la seva visita, quins recursos utilitza? 
 

Web del museu, galeria, monument 
Guia turística 
Informació en diaris, revistes 
Wikipedia 
Pàgines diferents al web del museu, galeria o monument 
Catàleg físic de l’exposició 
Aplicacions mòbils 
Xarxes socials 
Altres recursos  
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EX4. Les visites a exposicions, museus, galeries d’art o monuments, acostuma a realitzar-les al 
llarg de l’any o tendeix a realitzar-les en períodes de vacances? 
 

Al llarg de l’any ............................................................................................. 1 
Períodes de vacances .................................................................................. 2 
Ambdós períodes per igual ........................................................................... 3 
NS/NC .......................................................................................................... 99 

 
EX5. En quina llengua era l’última exposició, museu o monument al qual ha assistit? 
NP1: RESPOSTA MÚLTIPLE 

Català ........................................................................................................... 1 
Castellà ......................................................................................................... 2 
Anglès ........................................................................................................... 3 
Francès ......................................................................................................... 4 
Alemany ........................................................................................................ 5 
Cap llengua .................................................................................................. 6 
Altres. ........................................................................................................... 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99 

 
EX6a. Ha visitat mai la col·lecció d’algun museu o galeria d’art online? 

Sí 
No SI LA RESPOSTA ÉS NO, PASSAR A EX7 

 
EX6b. Per què ho va fer? 
NP1: RESPOSTA MÚLTIPLE 

Perquè el lloc on es va fer era massa lluny 
Perquè no tenia temps d’anar-hi 
Per veure una obra d’art en detall 
Perquè era gratuït 
Per accedir a material exclusiu o inèdit 
Per poder gaudir d’un museu o galeria d’art per mi mateix  
Per gaudir d’exposicions online creades expressament 
Per interactuar amb altres espectadors a través de les xarxes socials  
Per crear i compartir la meva pròpia col·lecció d’obres d’art favorites 
Altres (especificar) 
 

 
EX7. Triï, entre els motius que es detallen a continuació, aquells que impedeixen que vagi a 
exposicions, museus o monuments,  o que hi vagi amb major freqüència. 
NP1: RESPOSTA MÚLTIPLE 
 

Manca de temps ........................................................................................... 1  
Preu .............................................................................................................. 2 
Manca d’interès ............................................................................................ 3 
Manca d’informació ...................................................................................... 4 
No tenir prou coneixements .......................................................................... 5 
L’oferta existent és de baixa qualitat ............................................................ 6 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Secretaria General 
Gabinet Tècnic 

Rambla de Santa Mònica, 8 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 700 
Fax 933 162 701 

 

Problemes de mobilitat, de salut .................................................................. 7 
No tenir gent amb qui anar-hi ....................................................................... 8 
Manca d’oferta .............................................................................................. 9 
Manca d’oferta per a famílies ....................................................................... 10 
Tinc responsabilitats familiars, nens ............................................................. 11 
Manca d’oferta pròxima (<30 minuts des del lloc de residència) .................. 12 
L’oferta pròxima no és del meu interès ........................................................ 13 
Prefereixo visitar exposicions online ............................................................ 14 
Prefereixo fer altres coses en el meu temps lliure ........................................ 16 
Altres motius  ................................................................................................ 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99 
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LLIBRES 
 

LL1. Quants llibres ha llegit en els últims 12 mesos? Sense tenir en compte els llibres que ha 
llegit per necessitat educativa o professional 
NP: PREGUNTA OBERTA. TECLAT NUMÈRIC.  
SI RESPOSTA ÉS 0  passar a secció següent  
 

NS/NC ................................................................................................ 99 
 
LL2.   D’aquests ... llibres que ha llegit l’últim any, quants eren llibres digitals? És a dir, quants 
llibres ha llegit en format digital i no en paper? 
ENTREVISTADOR: EL LLIBRE DIGITAL O ELECTRÒNIC ÉS UNA PUBLICACIÓ DIGITAL 
PUBLICADA I LLEGIBLE EN ORDINADORS O ALTRES APARELLS DIGITALS. 
 
N.P.: ON (...) ÉS EL NOMBRE DE LLIBRES ESMENTAT A LL1 
NP2: PREGUNTA OBERTA. TECLAT NUMÈRIC. 
 

NS/NC ................................................................................................ 99 
 
LL3. En quina llengua era l’últim llibre que ha llegit? 
NP1: RESPOSTA SIMPLE 

 
Català ........................................................................................................... 1  
Castellà ......................................................................................................... 2 
Anglès ........................................................................................................... 3 
Francès ......................................................................................................... 4 
Alemany ........................................................................................................ 5 
Altres. ........................................................................................................... 98 
NS/NC .......................................................................................................... 99 
 

LL4. En els últims 12 mesos, ha llegit algun llibre en català? Sense tenir en compte els llibres 
que ha llegit per necessitat educativa o professional  

NP: RESPOSTA SIMPLE 
Sí……… ............................................................................... 1  
No…………. .......................................................................... 2  Passar a BI1 
NS/NC…………. ................................................................... 99 
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BIBLIOTEQUES 
 

BI1. Amb quina freqüència ha anat a alguna biblioteca en els últims 3 mesos?  
NP: RESPOSTA ÚNICA. SI BI1 = 1_6, CONTINUA A ACS36. SI BI1= 9 o 99, SALT A AS1. 

Cada dia ........................................................................................................................................... 1 
Més d’1 vegada a la setmana ........................................................................................................... 2 
1 vegada a la setmana ..................................................................................................................... 3 
2 o 3 vegades al mes ....................................................................................................................... 4 
1 vegada al mes ............................................................................................................................... 5 
Menys d’una vegada al mes ............................................................................................................. 6 
Mai ................................................................................................................ ....................................7  
NS/NC .......................................................................................................... ....................................99 

 
BI2. Per quin motiu hi ha anat?  
NP: RESPOSTA MÚLTIPLE 

Oci .................................................................................................................................................... 1 
Estudis .............................................................................................................................................. 2 
Treball ............................................................................................................................................... 3 
Altres ................................................................................................................................................ 98 
 

BI3. Quina d’aquestes tasques ha anat a fer a la biblioteca?  
NP: RESPOSTA MÚLTIPLE 

Cercar informació ............................................................................................................................. 1 
Consultar llibres ................................................................................................................................ 2 
Llegir la premsa ................................................................................................................................ 3 
Consultar revistes ............................................................................................................................. 4 
Demanar material en préstec ........................................................................................................... 5 
Utilitzar Internet ................................................................................................................................ 6 
Participar en una activitat organitzada ............................................................................................. 7 
Estudiar ............................................................................................................................................ 8 
Acompanyar altres persones ............................................................................................................ 9 

             Altres tasques ..................................................................................................................................... 98 
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ASSOCIACIONISME 
 

AS1. Pertany a alguna associació de tipus cultural?  
Sí, a una ....................................................................................................... 1 
Sí, a més d’una ............................................................................................. 2 
No ................................................................................................................. 3  passar a AJ0 
Ns/Nc ............................................................................................................ 99  passar a AJ0 

 
 
AS2. En quin àmbit d’actuació cultural s’inscriu l’associació o associacions a les quals pertany?  
NP: RESPOSTA MÚLTIPLE.        

Centre excursionista ..................................................................................... 1 
Partit polític ................................................................................................... 2 
Sindicat ......................................................................................................... 3 
Associació de cultura .................................................................................... 4 
Associació de cultura popular i tradicional ................................................... 5 
Associació religiosa ...................................................................................... 6 
AMPA’s ......................................................................................................... 7 
Associació regional ....................................................................................... 8 
Associació ecologista ................................................................................... 9 
Entitat antimilitarista o pacifista .................................................................... 10 
Associacions de solidaritat amb el 3r i 4t món ............................................. 11 
Associacions de joventut i esplais ................................................................ 12 
Associacions o casals d’avis ........................................................................ 13 
Club de fans ................................................................................................. 14 
Clubs de consum cultural ............................................................................. 15 
Altres ............................................................................................................ 98 
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TERRITORI 
 
 
AJ0.  Resideix vostè habitualment a Barcelona ciutat? 

Sí ............................................................................................. 1  passar a CS1 
No ............................................................................................ 2 
 

AJ1.  Ara li llegiré algunes activitats culturals,  per cadascuna d’elles, em podria dir quantes 
vegades s’ha desplaçat a la ciutat de Barcelona els darrers 6 mesos per assistir a: 
 
  

 
 2 o més 

vegades 
Al 

menys 1 
vegada 

Mai NS/NC 

Un museu o exposició  3 2 1 99 
Un espectacle de teatre  3 2 1 99 
Un espectacle de dansa  3 2 1 99 
Un concert o festival  3 2 1 99 
Una funció d’òpera  3 2 1 99 
Una biblioteca  3 2 1 99 
Cinema  3 2 1 99 
Festa popular  3 2 1 99 
Conferencia, debat, jornada cultural  3 2 1 99 

 
 
AJ2.  I quantes vegades s’ha desplaçat a _____________ (capital província) els darrers 6 mesos 
per assistir a: 
 
  

 
 2 o més 

vegades 
Al 

menys 1 
vegada 

Mai NS/NC 

Un museu o exposició  3 2 1 99 
Un espectacle de teatre  3 2 1 99 
Un espectacle de dansa  3 2 1 99 
Un concert o festival  3 2 1 99 
Una funció d’òpera  3 2 1 99 
Una biblioteca  3 2 1 99 
Cinema  3 2 1 99 
Festa popular  3 2 1 99 
Conferencia, debat, jornada cultural  3 2 1 99 
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CARACTERITZACIÓ SOCIODEMOGRÀFICA 
 
 
CS1. Quina  és la seva situació laboral actual?  
SI TE VÀRIES OCUPACIONS CLASSIFICAR SEGONS LA PRINCIPAL; SI TE VÀRIES FEINES, ANOTI LA QUE LI PROPORCIONA MÉS 
INGRESSOS)  

Treballa actualment ..........................................................................  1  Passar a CS2 
Temporalment aturat ........................................................................  7  Passar a CS8 
No treballa i no busca feina ..............................................................  8  Passar a CS15 

 
 
CS2. Regim actual de l’entrevistat  

Treballa per compte propi ................................................................  1  Passar a CS5 
Treballa per compte aliè ...................................................................  2  Passar a CS3 

 
CS3. Tipus de treball actual de l’entrevistat  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte aliè  a CS2 
PREGUNTA OBERTA ON  L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÂ LA PROFESSIÓ DE L’ENTREVISTAT 
 
CS4. Treball actual de l’entrevistat per compte aliena  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte aliena a CS2 

Directors d’empreses (públiques i privades) de 25 i més treballadors .............................................................. 1 
Directors d’empreses (públiques i privades) de menys de 25 treballadors ....................................................... 2 
Comandaments superiors/empleats a nivell superior d’empreses, Administració Pública i caps exèrcit .......... 3 
Comandaments intermedis/empleats a nivell mitjà d’empreses, Administració Pública i oficials exèrcit .......... 4 
Capatassos, encarregats i suboficials exèrcit .................................................................................................... 5 
Agents comercials, representants...... ................................................................................................................ 6 
Administratius ..................................................................................................................................................... 7 
Obrers especialitzats, guàrdia civil i policia ....................................................................................................... 8 
Venedors, dependents ....................................................................................................................................... 9 
Empleats subalterns (conserges, etc.) ............................................................................................................... 10 
Obrers sense especificar, peons, servei domèstic ............................................................................................ 11 
Jornalers del camp ............................................................................................................................................. 12 
Altre personal no qualificat ................................................................................................................................. 13 
Altres (Especificar)  ............................................................................................................................................ 98 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 

 
NP: SALTAR A PREGUNTA CS18 
 
CS5. Treball actual de l’entrevistat per compte propi  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte propi a CS2 
PREGUNTA OBERTA ON  L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÂ LA PROFESSIÓ DE L’ENTREVISTAT 
 
CS6. Nombre d’empleats al seu càrrec  
NP: OPCIONS DE RESPOSTA, DE 0 A 8 I 9 O MÉS (2 DIGITS) 
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CS7. Treball actual de l’entrevistat per compte propi  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte propi a CS2 

Empresari agrari 
Té més de 5 empleats ........................................................................................................................................ 1 
Té d’1 a 5 empleats ............................................................................................................................................ 2 
No té empleats ................................................................................................................................................... 3 
Membre de cooperatives agràries ...................................................................................................................... 4 
Empresaris/comerciants 
Té més de 5 empleats ........................................................................................................................................ 5 
Té d’1 a 5 empleats ............................................................................................................................................ 6 
No té empleats ................................................................................................................................................... 7 
Membre de cooperatives no agràries................................................................................................................. 8 
Professionals i tècnics per compte propi (metges, advocats, etc.)......................................... ........................... 9 
Treballadors manuals i artesans per compte propi...........................................................................................10 
Altres (Especificar)                  98 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 

NP: SALTAR A PREGUNTA CS18 
 
SI LA SITUACIÓ LABORAL A CS1 ÉS ACTUALMENTA ATURAT LLAVORS PREGUNTAR CS8: 
 
CS8. Ha treballat anteriorment o busca la seva primera feina? 
NP: Nomes per qui respongui que es troba temporalment aturat a CS1 

Ha treballat anteriorment ..................................................................  3  Passar a CS9 
Busca la seva primera feina .............................................................  4  Passar a CS18 

 
CS9. Regim del treball anterior de l’entrevistat  

Treballa per compte propi ................................................................  1  Passar a CS12 
Treballa per compte aliè ...................................................................  2  Passar a CS10 

 
CS10. Tipus de treball anterior de l’entrevistat  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte aliè  a CS9 
PREGUNTA OBERTA ON  L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÂ LA PROFESSIÓ DE L’ENTREVISTAT 
 
CS11. Treball anterior de l’entrevistat per compte aliena  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte aliè a CS9 

Directors d’empreses (públiques i privades) de 25 i més treballadors .............................................................. 1 
Directors d’empreses (públiques i privades) de menys de 25 treballadors ....................................................... 2 
Comandaments superiors/empleats a nivell superior d’empreses, Administració Pública i caps exèrcit .......... 3 
Comandaments intermedis/empleats a nivell mitjà d’empreses, Administració Pública i oficials exèrcit .......... 4 
Capatassos, encarregats i suboficials exèrcit .................................................................................................... 5 
Agents comercials, representants...... ................................................................................................................ 6 
Administratius ..................................................................................................................................................... 7 
Obrers especialitzats, guàrdia civil i policia ....................................................................................................... 8 
Venedors, dependents ....................................................................................................................................... 9 
Empleats subalterns (conserges, etc.) ............................................................................................................... 10 
Obrers sense especificar, peons, servei domèstic ............................................................................................ 11 
Jornalers del camp ............................................................................................................................................. 12 
Altre personal no qualificat ................................................................................................................................. 13 
Altres (Especificar)  ............................................................................................................................................ 98 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Secretaria General 
Gabinet Tècnic 

Rambla de Santa Mònica, 8 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 162 700 
Fax 933 162 701 

 

SI L’ENTREVISTAT ÉS “TEMPORALMENT ATURAT” PASSEM A CS18, SI NO SEGUIM AMB CS17 
 
CS12. Tipus de treball anterior de l’entrevistat per compte propi  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte propi a CS9 
PREGUNTA OBERTA ON  L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÂ LA PROFESSIÓ DE L’ENTREVISTAT 
 
 
CS13. Nombre d’empleats que va tenir al seu càrrec  
NP: OPCIONS DE RESPOSTA, DE 0 A 8 I 9 O MÉS 
 
CS14. Treball anterior de l’entrevistat per compte propi  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte propi a CS9 

Empresari agrari 
Té més de 5 empleats ........................................................................................................................................ 1 
Té d’1 a 5 empleats ............................................................................................................................................ 2 
No té empleats ................................................................................................................................................... 3 
Membre de cooperatives agràries ...................................................................................................................... 4 
Empresaris/comerciants 
Té més de 5 empleats ........................................................................................................................................ 5 
Té d’1 a 5 empleats ............................................................................................................................................ 6 
No té empleats ................................................................................................................................................... 7 
Membre de cooperatives no agràries................................................................................................................. 8 
Professionals i tècnics per compte propi (metges, advocats, etc.)......................................... ........................... 9 
Treballadors manuals i artesans per compte propi...........................................................................................10 
Altres (Especificar)                  98 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 
 

SI L’ENTREVISTAT ÉS “TEMPORALMENT ATURAT” PASSEM A CS18, SI NO SEGUIM AMB CS17 
 

 
CS15. En quina d’aquestes situacions es troba vostè?  

Estudiant ..........................................................................................  9  Passar a CS16 
Ha treballat anteriorment ..................................................................  10  PASSAR a CS9   
No ha treballat anteriorment .............................................................  11  PASSAR A C17 

 
CS16 Es vostè estudiant.... 

Universitari .......................................................................................  51 
No Universitari ..................................................................................  52  
 

PASSAR A PREGUNTA CS18 
 

 
CS17 Rep vostè algun tipus de pensió? 

Rep una pensió ................................................................................  2 
No rep pensió ...................................................................................  6  

 
 
CS18. Quin és el seu nivell d’estudis? 
 NE: ANOTAR DETALLADAMENT EL NIVELL MÀXIM INICIAT INDICAT PER L’ENTREVISTAT 
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 PREGUNTA OBERTA 
 

No saber llegir, ni escriure (analfabet) 1 
Sense estudis (estudis primaris sense acabar): fins 10 anys 2 
Primer Grau (EGB 1ª etapa, Primària): fins 12 anys 3 
Segon Grau  
 1er cicle (EGB 2ª etapa, 1er i 2on ESO): fins 14 anys 
 2on cicle (FP I-II, Batxillerat superior, BUP, 3er i 4rt ESO, COU, PREU): fins 18 

anys 

 
4 
 
5 

Tercer Grau 
 1er cicle (Diplomat Universitari Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Pèrits, 

Magisteri, ATS, Diplomat Universitari, Graduat Social, etc.) (títol mitjà) 
 2on cicle (Universitaris, llicenciat superior, Facultats, Escoles tècniques 

superiors, Doctorat, etc.) (títol superior) 

 
 
 
6 
 
7 

NS/NC 99 

 
CS19. Ha finalitzat aquests estudis?  

Sí els ha acabat ...............................................................................  1  
No els ha acabat ..............................................................................  2 

 
 
SI A LA PREGUNTA CS18 CONTESTA 6 Ó 7 (ESTUDIS UNIVERSITARIS) I A CS19 CONTESTA 1 (FINALITZATS) LLAVORS 
FORMULAR LA CS19A 
 
CS19a. Ha realitzat algun master o doctorat? 

Sí ...................................................................................................... 1 
No............................................................................................2 

 
SI A LA PREGUNTA CS19 CONTESTA QUE NO HA ACABAT ELS ESTUDIS LLAVORS SALTAR A LA CS21 

 
CS20. Edat de finalització dels estudis principals / formació acadèmica a temps complert de l’esntrevistat 
PREGUNTA OBERTA ON L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÀ L’EDAD EN QUE L’ENTREVISTAT VA ACABAR ELS SEUS ESTUDIS 
PRINCIPALS. EN CAS DE NO HAVER FINALITZAT AQUESTS ESTUDIS ES RECOLLIRÀ L’EDAT EN QUE ELS VA INTERROMPRE 
  Anys 
 
CS21. Encara esta vostè estudiant? 

S ......................................................................................................................................................................... 1  
No .......................................................................................................................................................................  2 

CS22. Si l’entrevistat ha repres posteriorment la seva educació ha realitzat cursos professionals, quants mesos ha 
durat aquesta acció formativa? 
PREGUNTA OBERTA ON L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÀ ELS MESOS QUE HA DURAT LA FORMACIÓ 
  Mesos 
SI L’ENTREVISTAT ÉS EL SUSTENTADOR PRINCIPAL PASSEM A DADES GENERALS . EN CAS CONTRARI SEGUIR AMB LES 
SEGÜENTS PREGUNTES 
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CS23. Quina  és la situació laboral actual del sustentador principal?  
Treballa actualment ..........................................................................  1  Passar a CS24 
Temporalment aturat ........................................................................  7  Passar a CS30 
No treballa i no busca feina ..............................................................  8  Passar a CS37 

 
CS24. Regim actual del sustentador principal 

Treballa per compte propi ................................................................  1  Passar a CS27 
Treballa per compte aliè ...................................................................  2  Passar a CS25 

 
CS25. Tipus de treball actual del sustentador principal 
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte aliè  a CS24 
PREGUNTA OBERTA ON  L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÂ LA PROFESSIÓ DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL 
 
CS6. Treball actual del sustentador principal per compte aliena  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte aliena a CS4 

Directors d’empreses (públiques i privades) de 25 i més treballadors .............................................................. 1 
Directors d’empreses (públiques i privades) de menys de 25 treballadors ....................................................... 2 
Comandaments superiors/empleats a nivell superior d’empreses, Administració Pública i caps exèrcit .......... 3 
Comandaments intermedis/empleats a nivell mitjà d’empreses, Administració Pública i oficials exèrcit .......... 4 
Capatassos, encarregats i suboficials exèrcit .................................................................................................... 5 
Agents comercials, representants...... ................................................................................................................ 6 
Administratius ..................................................................................................................................................... 7 
Obrers especialitzats, guàrdia civil i policia ....................................................................................................... 8 
Venedors, dependents ....................................................................................................................................... 9 
Empleats subalterns (conserges, etc.) ............................................................................................................... 10 
Obrers sense especificar, peons, servei domèstic ............................................................................................ 11 
Jornalers del camp ............................................................................................................................................. 12 
Altre personal no qualificat ................................................................................................................................. 13 
Altres (Especificar)  ............................................................................................................................................ 98 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 

 
NP: SALTAR A PREGUNTA CS40 
 
 
CS27. Treball actual del sustentador principal per compte propi  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte propi a CS24 
PREGUNTA OBERTA ON  L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÂ LA PROFESSIÓ DE L’ENTREVISTAT 
 
CS28. Nombre d’empleats al seu càrrec  
NP: OPCIONS DE RESPOSTA, DE 0 A 8 I 9 O MÉS 
 
CS29. Treball actual del sustentador principal per compte propi  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte propi a CS24 

Empresari agrari 
Té més de 5 empleats ........................................................................................................................................ 1 
Té d’1 a 5 empleats ............................................................................................................................................ 2 
No té empleats ................................................................................................................................................... 3 
Membre de cooperatives agràries ...................................................................................................................... 4 
Empresaris/comerciants 
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Té més de 5 empleats ........................................................................................................................................ 5 
Té d’1 a 5 empleats ............................................................................................................................................ 6 
No té empleats ................................................................................................................................................... 7 
Membre de cooperatives no agràries................................................................................................................. 8 
Professionals i tècnics per compte propi (metges, advocats, etc.)......................................... ........................... 9 
Treballadors manuals i artesans per compte propi...........................................................................................10 
Altres (Especificar)                  98 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 

NP: SALTAR A PREGUNTA CS40 
 
SI LA SITUACIÓ LABORAL A CS23 ÉS ACTUALMENTA ATURAT LLAVORS PREGUNTAR CS30 
 
CS30. Ha treballat anteriorment o busca la seva primera feina? 
NP: Nomes per qui respongui que es troba temporalment aturat a CS4 

Ha treballat anteriorment ..................................................................  3  Passar a CS31 
Busca la seva primera feina .............................................................  4  Passar a CS40 

 
CS31. Regim del treball anterior del sustentador principal  

Treballa per compte propi ................................................................  1  Passar a CS34 
Treballa per compte aliè ...................................................................  2  Passar a CS32 

 
CS32. Tipus de treball anterior del sustentador principal 
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte aliè  a CS31 
PREGUNTA OBERTA ON  L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÂ LA PROFESSIÓ DE L’ENTREVISTAT 
 
CS33. Treball anterior del sustentador principal per compte aliena  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte aliena a CS31 

Directors d’empreses (públiques i privades) de 25 i més treballadors .............................................................. 1 
Directors d’empreses (públiques i privades) de menys de 25 treballadors ....................................................... 2 
Comandaments superiors/empleats a nivell superior d’empreses, Administració Pública i caps exèrcit .......... 3 
Comandaments intermedis/empleats a nivell mitjà d’empreses, Administració Pública i oficials exèrcit .......... 4 
Capatassos, encarregats i suboficials exèrcit .................................................................................................... 5 
Agents comercials, representants...... ................................................................................................................ 6 
Administratius ..................................................................................................................................................... 7 
Obrers especialitzats, guàrdia civil i policia ....................................................................................................... 8 
Venedors, dependents ....................................................................................................................................... 9 
Empleats subalterns (conserges, etc.) ............................................................................................................... 10 
Obrers sense especificar, peons, servei domèstic ............................................................................................ 11 
Jornalers del camp ............................................................................................................................................. 12 
Altre personal no qualificat ................................................................................................................................. 13 
Altres (Especificar)  ............................................................................................................................................ 98 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 

SALTEM A CS40 
 
CS34. Tipus de treball anterior del sustentador principal per compte propi  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte propi a CS31 
PREGUNTA OBERTA ON  L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÂ LA PROFESSIÓ DE L’ENTREVISTAT 
 
 
CS35. Nombre d’empleats que va tenir al seu càrrec  
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NP: OPCIONS DE RESPOSTA, DE 0 A 8 I 9 O MÉS 
 
CS36. Treball anterior del sustentador principal per compte propi  
NP: Nomes per qui respongui que treballa per compte propi  a CS31 

Empresari agrari 
Té més de 5 empleats ........................................................................................................................................ 1 
Té d’1 a 5 empleats ............................................................................................................................................ 2 
No té empleats ................................................................................................................................................... 3 
Membre de cooperatives agràries ...................................................................................................................... 4 
Empresaris/comerciants 
Té més de 5 empleats ........................................................................................................................................ 5 
Té d’1 a 5 empleats ............................................................................................................................................ 6 
No té empleats ................................................................................................................................................... 7 
Membre de cooperatives no agràries................................................................................................................. 8 
Professionals i tècnics per compte propi (metges, advocats, etc.)......................................... ........................... 9 
Treballadors manuals i artesans per compte propi...........................................................................................10 
Altres (Especificar)                  98 
NS/NC ................................................................................................................................................................ 99 
 

SALTEM A CS39 
 

 
CS37. En quina d’aquestes situacions es troba el sustentador principal?  

Estudiant ..........................................................................................  9  Passar a CS38 
Ha treballat anteriorment ..................................................................  10  PASSAR a CS31   
No ha treballat anteriorment .............................................................  11  PASSAR A CS39 
 

CS38 El sustentador principal és estudiant.... 
Universitari .......................................................................................  51 
No Universitari ..................................................................................  52  
 

PASSAR A PREGUNTA CS40 
 

 
CS39 Rep vostè algun tipus de pensió? 

Rep una pensió ................................................................................  2 
No rep pensió ...................................................................................  6  

 
CS40. Quin és el nivell d’estudis del sustentador principal? 
 NE: ANOTAR DETALLADAMENT EL NIVELL MÀXIM INICIAT INDICAT PER L’ENTREVISTAT 
 PREGUNTA OBERTA 
 

No saber llegir, ni escriure (analfabet) 1 
Sense estudis (estudis primaris sense acabar): fins 10 anys 2 
Primer Grau (EGB 1ª etapa, Primària): fins 12 anys 3 
Segon Grau  
 1er cicle (EGB 2ª etapa, 1er i 2on ESO): fins 14 anys 
 2on cicle (FP I-II, Batxillerat superior, BUP, 3er i 4rt ESO, COU, PREU): fins 18 

anys 

 
4 
 
5 
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Tercer Grau 
 1er cicle (Diplomat Universitari Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Pèrits, 

Magisteri, ATS, Diplomat Universitari, Graduat Social, etc.) (títol mitjà) 
 2on cicle (Universitaris, llicenciat superior, Facultats, Escoles tècniques 

superiors, Doctorat, etc.) (títol superior) 

 
 
 
6 
 
7 

NS/NC 99 

 
CS41. Ha finalitzat aquests estudis?  

Sí els ha acabat ...............................................................................  1  
No els ha acabat ..............................................................................  2 

 
 
SI A LA PREGUNTA CS40 CONTESTA 6 Ó 7 (ESTUDIS UNIVERSITARIS) I A CS41 CONTESTA 1 (FINALITZATS) LLAVORS 
FORMULAR LA CS41A 
 
CS41a. Ha realitzat algun master o doctorat? 

Sí ...................................................................................................... 1 
No............................................................................................2 

 
SI A LA PREGUNTA CS41 CONTESTA QUE NO HA ACABAT ELS ESTUDIS LLAVORS SALTAR A LA CS43 

 
CS42. Edat de finalització dels estudis principals / formació acadèmica a temps complert el sustentador principal 
PREGUNTA OBERTA ON L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÀ L’EDAD EN QUE EL SUTENTADOR PRINCIPAL VA ACABAR ELS SEUS 
ESTUDIS PRINCIPALS. EN CAS DE NO HAVER FINALITZAT AQUESTS ESTUDIS ES RECOLLIRÀ L’EDAT EN QUE ELS VA 
INTERROMPRE 
  Anys 
 
CS43. Encara esta estudiant el sustentador principal? 

Si ........................................................................................................................................................................ 1  
No .......................................................................................................................................................................  2 

CS44. Si l’entrevistat ha repres posteriorment la seva educació ha realitzat cursos professionals, quants mesos ha 
durat aquesta acció formativa? 
PREGUNTA OBERTA ON L’ENTREVISTADOR CONSIGNARÀ ELS MESOS QUE HA DURAT LA FORMACIÓ 
  Mesos 
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ORÍGENS 
 
 
I1. Per a començar, quants anys fa que viu a la seva residencia actual ? 
 RESPOSTA OBERTA EN ANYS 
 
 anys 
 

 
I2. On va néixer? 
RESPOSTA OBERTA PER PAÍSOS 
EN CAS QUE LA RESPOSTA SIGUI “ESPANYA”, CONTINUAREM AMB UNA TAULA AMB TOTES LES PROVÍNCIES D’ESPANYA. 
Preguntar: “En quina província?” 
 
A   
 
EN CAS QUE LA RESPOSTA A LA I2  NO SIGUI ”CATALUNYA”, CONTINUAREM AMB LA I3 
I3. Quant temps fa que resideix a Catalunya? 

D’1 a 2 anys .................................................................................................................... 1 
De 2 a 5 anys .................................................................................................................. 2 
Més de 5 anys ................................................................................................................. 3 

 
I4. On va néixer el seu pare?  
RESPOSTA OBERTA PER PAÍSOS 
EN CAS QUE LA RESPOSTA SIGUI “ESPANYA”, CONTINUAREM AMB UNA TAULA AMB TOTES LES PROVÍNCIES D’ESPANYA. 
Pregunta: “En quina província 
 
A  
 
I4a. (OBLIGATORI MOSTRAR PANTALLA) En relació al seu pare, d’aquests que li mostro, quin és el nivell 
d’estudis complet que té el seu pare? 
 NE: LLEGIR. 

No saber llegir, ni escriure (analfabet) 1 
Sense estudis (estudis primaris sense acabar): fins 10 anys 2 
Primer Grau (EGB 1ª etapa, Primària): fins 12 anys 3 
Segon Grau  
 1er cicle (EGB 2ª etapa, 1er i 2on ESO): fins 14 anys 
 2on cicle (FP I-II, Batxillerat superior, BUP, 3er i 4rt ESO, COU, PREU): fins 18 

anys 

 
4 
 
5 

Tercer Grau 
 1er cicle (Diplomat Universitari Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Pèrits, 

Magisteri, ATS, Diplomat Universitari, Graduat Social, etc.) (títol mitjà) 
 2on cicle (Universitaris, llicenciat superior, Facultats, Escoles tècniques 

superiors, Doctorat, etc.) (títol superior) 

 
 
 
6 
 
7 

NS/NC 99 
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I5. On va néixer la seva mare?  
RESPOSTA OBERTA PER PAÍSOS 
EN CAS QUE LA RESPOSTA SIGUI “ESPANYA”, CONTINUAREM AMB UNA TAULA AMB TOTES LES PROVÍNCIES D’ESPANYA. 
Pregunta: “En quina província 
 
A  
 
I5a. (OBLIGATORI MOSTRAR PANTALLA) En relació a la seva mare, d’aquests que li mostro, quin és el nivell 
d’estudis complet que té la seva mare? 
 NE: LLEGIR. 

No saber llegir, ni escriure (analfabet) 1 
Sense estudis (estudis primaris sense acabar): fins 10 anys 2 
Primer Grau (EGB 1ª etapa, Primària): fins 12 anys 3 
Segon Grau  
 1er cicle (EGB 2ª etapa, 1er i 2on ESO): fins 14 anys 
 2on cicle (FP I-II, Batxillerat superior, BUP, 3er i 4rt ESO, COU, PREU): fins 18 

anys 

 
4 
 
5 

Tercer Grau 
 1er cicle (Diplomat Universitari Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Pèrits, 

Magisteri, ATS, Diplomat Universitari, Graduat Social, etc.) (títol mitjà) 
 2on cicle (Universitaris, llicenciat superior, Facultats, Escoles tècniques 

superiors, Doctorat, etc.) (títol superior) 

 
 
 
6 
 
7 

NS/NC 99 

 
I6. Pensi ara sobre la seva vida. Quines que han estat les persones o circumstàncies que van fer que vostè 
s’interessés per l’art i la cultura? (RESPOSTA MÚLTIPLE) 
 

Jo mateix 
La meva parella (actual o anteriors) 
El meu pare 
La meva mare 
Els meus avis 
Un altre familiar 
Els amics 
Companys de feina 
L’escola 
La universitat 
El lloc de treball 
Una experiència cultural concreta (un concert, un llibre, una pel·lícula, un quadre...) 
Espais d’oci i cultura (associacions culturals, educació en el lleure, ...) 
Altres (especificar) 
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CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS 
 
 
LN1a.  Quina és la seva llengua habitual i la de la resta de membres de la llar?  
DESPLEGAR QUDRE  DE SELECCIÓ AMB  ELS MEMBRES DE LA LLAR  (QUADRE I2, NOMES 
COLUMNA DE PARENTIU) 
NP: RESPOSTA SIMPLE 
 
 

Relació de parentiu Català Castellà Anglès Francès Alemany Altres 

Sustentador ppal..........1       
Cònjuge, parella............,2       
Fill /a...............................3       
Gendre / Nora.................4       
....       
.....       
       

 
SI LA REPOSTA ES “ALTRES IDIOMES”: ESPECIFICAR I CODIFICAR  
 
 
LN1b.  En relació als seus coneixements lingüístics, Vostè, quines llengües entén, parla i escriu 
sense dificultats? 
NP: RESPOSTA MÚLTIPLE 
 

CONEIXEMENTS Català Castellà Anglès Francès Alemany Altres 
Entén sense dificultats        
Sap parlar       
Sap escriure       

 
 

SI LA REPOSTA ES “ALTRES IDIOMES”: ESPECIFICAR (ESCRIURE LA LLENGUA)  I CODIFICAR  
 
 

 
LN2. Quina va ser la primera llengua que va parlar a casa quan era petit? (només a l’entrevistat) 
NP: RESPOSTA MULTIPLE 

Català ......................................................................................................................... 1 
Castellà ...................................................................................................................... 2 
Anglès ........................................................................................................................ 3 
Francès ...................................................................................................................... 4 
Alemany ..................................................................................................................... 5 
Altres. ......................................................................................................................... 98 
NS/NC ........................................................................................................................ 99 
 

SI LA REPOSTA ES “ALTRES IDIOMES”: ESPECIFICAR I CODIFICAR  
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LN3. Quina diria Vostè que és “la seva llengua”? ENS REFERIM A LA SEVA LLENGUA DE 
REFERÈNCIA, LA SEVA LLENGUA D’IDENTITAT (només a l’ entrevistat) 
NP: RESPOSTA SIMPLE 

Català ......................................................................................................................... 1 
Castellà ...................................................................................................................... 2 
Anglès ........................................................................................................................ 3 
Francès ...................................................................................................................... 4 
Alemany ..................................................................................................................... 5 
Altres. ......................................................................................................................... 98 
NS/NC ........................................................................................................................ 99 
 

SI LA REPOSTA ES “ALTRES IDIOMES”: ESPECIFICAR I CODIFICAR  
 

. 
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DADES GENERALS 
 
G1. Digui’m el nombre de persones de la llar que rep algun ingrés.  
OPCIONS  

De 0 a 8 i 9 ó més 
 
G2. Si suméssim tots els ingressos mensuals de la llar, es a dir els ingressos nets de tots els 
membres de la seva llar en un mes, en quin interval d’ingressos situaria vostè la seva llar? 
OPCIONS  

13 intervals d’ingressos amb la informació en euros (Segons AIMC per a Catalunya) 
 
G3. Nom de l’entrevistat 
PREGUNTA OBERTA 
 
G4. Numero de telèfon de l’entrevistat 
PREGUNTA OBERTA 
 
G5. Em podria indicar la seva nacionalitat? 

Espanyola ......................................................................................... 1  Passar a G8 
Altres (ESPECIFICAR)...............................................................2 
 

G6. Quants anys porta residint a Espanya?  
Només si respon que no és espanyol a la G5 
OPCIONS  

De 1990 a 2014 o anterior a 1990 
 

 
G7. Nivell d’ingressos estimat per l’entrevistador 
OPCIONS  

13 intervals d’ingressos amb la informació en euros (Segons AIMC per a Catalunya) 
 
G8. Tipus de via 
OPCIONS  

Carrer ............................................................................................... 1 
Avinguda......................................................................................2 
Carretera  ......................................................................................... 3 
Plaça ................................................................................................ 4 
Altres ................................................................................................ 5 

 
G9. Nom de la via 
PREGUNTA OBERTA 
 
G10. Numero 
PREGUNTA OBERTA 
 
G11. Pis 
PREGUNTA OBERTA 
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G12. Districte postal 
PREGUNTA OBERTA 
 
G13. Lloc de l’entrevista 
OPCIONS  

Casa ................................................................................................. 1 
Treball..........................................................................................2 -> passar a G16 

 
 
G14. Lloc de l’entrevista a la llar 
OPCIONS  

Dins la llar ......................................................................................... 1 
A la porta sense entrar................................................................2 
Sense entrar ..................................................................................... 1 

 
G15. Situació de l’entrevistat 
OPCIONS  

Veient sempre la pantalla ................................................................. 1 
Veient la pantalla nomes el necessari ............................................. 2 

 
G16. Idioma en que s’ha realitzat l’entrevista 
OPCIONS  

Català ............................................................................................... 1 
Castellà ............................................................................................ 2 
 

 
G17.  HEM ARRIBAT AL FINAL DE L’ENQUESTA. L’ÚLTIMA PREGUNTA: Com d’interessant li ha 
semblat aquesta enquesta? 

Gens interessant ................................................................................................................................................ 1 
Poc interessant .................................................................................................................................................. 2 
Una mica interessant ......................................................................................................................................... 3 
Prou interessant ................................................................................................................................................. 4 
Molt interessant .................................................................................................................................................. 5 

 
 
 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ 
 
 
GRÀCIES 1   
Moltes gràcies per la seva col·laboració. Li lliuro també un document on podrà llegir les dades de contacte, així com els 
requeriments de la Llei de Protecció de dades. 
 
GRÀCIES 0 
Ho sento, per les seves característiques tinc coberta la zona, no li puc realitzar l’entrevista en aquests moments, de totes 
maneres li agraeixo sincerament la seva atenció. 


