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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

Com tantes coses que tenen a veure amb la cultura, el text que tenen a les mans (o a les pantalles) 

no té una classificació fàcil. No és un estudi, encara que per realitzar-lo s’han recollit i analitzat 
moltes dades per primera vegada. No és una tesi ni cap text formalment acadèmic. No és un recull 

d’articles. Potser s’acosta més als essai de Montaigne, salvant molt les distàncies. Un intent d’en-

tendre el què i el perquè del que s’ha fet en cultura aquests últims anys al país. L’objectiu d’aquest 

assaig és donar als gestors culturals, artistes, polítics i gent de la cultura una eina de reflexió. Per 
això, en comptes de presentar unes dades i extreure’n conclusions, m’he estimat més sintetitzar els 

conceptes que intervenen en la política cultural i els problemes i tendències que han afectat aquest 

món durant aquesta primera part de segle XXI perquè, quan es presentin les dades, el lector disposi 

d’eines per interpretar-les. Tot i això, a l’últim capítol apunto les conclusions a les quals he arribat. 

Vull insistir en la seva subjectivitat, i tot i que es basen en l’anàlisi de dades extretes de manera 

científica i amb la reflexió conscient i informada, les idees que s’exposen s’han d’entendre com una 
de les moltes interpretacions que es poden fer.

El subjecte de l’estudi és molt vast, el temps reduït i les circumstàncies molt anòmales. Aquest còc-

tel no ha afavorit un treball que, per manca de dades recollides anteriorment, no s’ha pogut apro-

fundir com es volia. A mesura que m’anava endinsant i descobrint creixia la sensació que era molt 

necessari realitzar estudis de manera profunda i regular sobre cadascun dels punts que analitzava. 

Espero que el camí metodològic que he iniciat i la constatació de les mancances d’aquest text ins-

piri la realització d’altres treballs sobre temes més específics de la gestió cultural. Dins aquest llibre 
s’inclou una brillant anàlisi feta per Joan Micó i el seu equip de l’Enquesta d’Oci i Consum Cultural 

que ha realitzat el Centre de Recerca Sociològica juntament amb el Departament d’Estadística del 

Govern d’Andorra. Els resultats d’aquesta enquesta són la verdadera conclusió a les polítiques cul-

turals del país.

La intenció última d’aquest text és convidar al debat. Un debat que ha de servir per fer créixer el teixit 

cultural i posicionar la cultura en un lloc rellevant dins la política general del país.

Toni Gibert

desembre de 2020
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METODOLOGIA

Durant la realització d’aquest treball ha succeït la pandèmia de la Covid-19 i els primers confina-

ments. Les mesures de distanciament social i de no aglomeració han afectat la concepció que es 

tenia fins aquest moment de moltes accions culturals. La paralització del país ha posat de manifest 
la feblesa dels col·lectius artístics. Encara que l’objecte de la investigació referia a temps pretèrits, 

treballar sobre una anomalia d’aquesta magnitud ha condicionat part dels resultats. Els subjectes 

analitzats han estat sotmesos a contínues demandes d’informació de diferents estaments. En alguns 

moments aquest fet ha produït una saturació que ha provocat que alguns subjectes s’hi neguessin 

a participar o la seva preocupació pel futur condicionava la seva visió del passat. Afortunadament 

aquests han representat un percentatge molt petit.

L’estat de la qüestió s’ha obtingut amb la recerca i estudi de documentació sobre política cultural 

i sobre els temes que es desenvolupen en cadascun dels capítols. Degut a la multitud de camps 

d’estudi que té l’assaig aquesta tasca ha ocupat molt de temps. Els camps estudiats són: la defini-
ció de cultura, la cultura com a eina de desenvolupament al món globalitzat, la identitat cultural, els 

agents culturals en el segle XXI, la legislació en cultura, l’acció cultural com a conseqüència de la 

política cultural, els nous corrents econòmics que tenen en compte la cultura i l’educació en cultura. 

Els resultats d’aquestes recerques han servit per realitzar la síntesi conceptual que ha d’emmarcar 

la recerca. Cada capítol ha comptat amb una metodologia pròpia. Els dos primers s’han construït 

sobre una exhaustiva revisió documental dels temes. Per realitzar el tercer, que fa referència a la 

interferència de la identitat cultural en les polítiques culturals, a banda de la revisió documental, s’ha 

realitzat una entrevista semiestructurada a diverses persones. D’una banda, experts en història, res-

ponsables del relat del museu nacional i, de l’altra, persones que responen a realitats molt diverses, 

la concepció identitària de les quals representi el pensar de gran part de la població. Una vegada 

obtinguts els resultats s’han realitzat entrevistes obertes a ex-càrrecs polítics del país per contrastar 

les percepcions dels entrevistats amb la voluntat política del moment. El quart capítol s’ha sustentat 

sobre la revisió documental i l’anàlisi de les lleis andorranes. S’ha entrevistat l’experta en propietat 

intel·lectual i assessora jurídica de l’SDADV, el ministre d’Afers Exteriors durant el primer Govern 

constitucional i expert en drets humans, i el representant de l’SDADV. El cinquè capítol l’hem ba-

sats en dos pilars: la revisió de les lleis de cultura i l’acostament als protagonistes directes de les 

polítiques culturals, els propis agents. Com assenyala Tajadura1, els preàmbuls de les lleis tenen 

una funció pedagògica, el legislador els utilitza per les raons per les quals legisla sobre la matèria 

en qüestió, responent així a l’exigència que els actes de qualsevol poder públic siguin motivats. Per 

això són un indicador indispensable de modalitat i finalitat de les polítiques. Per apropar-nos als 
gestors culturals s’ha ideat un qüestionari amb diferents tipologies de pregunta per extreure’n dades 

quantitatives. La investigació sociològica qualitativa s’ha basat en les entrevistes en profunditat fe-

tes a una mostra d’agents culturals escollida d’acord a uns criteris específics. S’han fet entrevistes 
tant a tècnics com a responsables polítics que varen exercir la seves tasques durant el període 

analitzat (2014-2019) i a membres rellevants del món cultural. L’anàlisi de les accions culturals del 

capítol sisè s’ha basat en les respostes recollides als qüestionaris i en uns indicadors modals propis. 

Per a escriure els capítols setè i vuitè s’han recollit les dades que demana el manual metodològic 

1Tajadura, J. (1997). El preámbulo constitucional. Granada, Comares.
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de la Unesco per a valorar la cultura i el desenvolupament. Aquests indicadors s’han anat ampliant i 

adaptant a la realitat geopolítica del país. Per a entendre les polítiques econòmiques que afecten el 

turisme i la cultura s’han realitzat entrevistes semiestructurades a responsables polítics del ministeri 

i d’Andorra Turisme, així com a alguns hotelers i restauradors. Per completar les informacions sobre 

educació del capítol vuit s’ha realitzat un qüestionari per extreure dades quantitatives i qualitatives 

de les escoles artístiques del país. També per ampliar alguns dels temes sobre educació s’ha parlat 

amb tècnics del ministeri i professors dels tres sistemes educatius del país.

Tots aquests mètodes han ajudat a respondre a les preguntes d’investigació que s’havien plantejat i 

a obrir-ne de noves. Algunes d’aquestes s’han pogut concloure i algunes hauran de servir per obrir 

noves investigacions.
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NO TOT ÉS CULTURA

“Mireu les persones que corren deleroses pels carrers. No miren ni a la dreta ni a l’esquerra, amb 

gest preocupat, els ulls fixats a terra com els gossos. S’aboquen cap avant, sense mirar enfront seu, 
doncs recorren maquinalment el trajecte, ja conegut. En totes les grans ciutats passa igual. L’home 

modern, universal, és l’home atrafegat, no té temps, és presoner de la necessitat, no comprèn que 

alguna cosa pugui no ser útil; no comprèn tampoc que, en el fons, l’útil pot esdevenir un pes inútil, 

feixuc. Si no s’entén la utilitat de l’inútil, la inutilitat de l’útil, no es pot comprendre l’art. I un país on 

no es comprèn l’art és un país d’esclaus o de robots, un país de gent desgraciada, de gent que no 

riu ni somriu, un país sense ànima; on no hi cap l’humorisme, on no hi ha rialles, hi ha còlera i odi.”

Eugène Ionesco (1909-1994) en una conferència el febrer de 1961 reflexionava sobre l’home mo-

dern2. I l’home modern d’avui es troba, malauradament, molt més perdut que el de fa seixanta anys. 

L’home global, encara molt més capficat a trobar un camí existencial dins la productivitat, ha deixat 
de banda la cultura. La cultura entesa com a acció. L’acció, que Hannah Arendt separa del treball i 

la producció al llibre La condició humana (1958), és part essencial de la humanitat. De fet, l’individu 

ha de configurar el món amb els altres individus, per això la condició humana és activa. Segons 
l’escriptora, la condició humana es basa en el treball, la producció i l’acció. El treball i la producció 

no ens fan lliures, són una coacció al fet biològic de conservació de la vida i perpetuació de l’es-

pècie. El treball serveix per subsistir i la producció per crear eines útils per realitzar aquest treball. 

Però el concepte més interessant i que més lliga amb el nostre camp d’estudi és l’acció, que serveix 

per crear la comunitat política i un vincle amb les noves generacions. L’acció és comunicació (per 

a Arendt la violència és muda). L’acció crea espais públics. Ens reconeixem com a éssers humans 

quan actuem, la mera existència no explica res. Per això amb l’acció erigim mons artificials per ex-

plicar i comunicar els neguits existencials. L’acció ens defineix com a éssers humans. L’acció genera 
la comunicació entre individus, conforma societats i per extensió crea la política.

El centre d’aquest l’estudi és la política cultural. I és habitual que a l’hora de fer polítiques culturals 

els agents evitin reflexionar sobre l’objecte en el qual estan actuant. En part és comprensible ja 
que toparien amb múltiples definicions que els portarien a debats llargs que, per manca de temps 
i recursos, no podrien assumir. Per això es dona per suposat que el concepte és clar i inequívoc i 

que tothom el coneix prou per obviar la reflexió. La Unesco defineix cultura com “el conjunt de va-

lors, creences, conviccions, coneixements, manifestacions artístiques, tradicions, formes de vida i 

pautes de convivència a través dels quals una persona o un col·lectiu expressen la seva humanitat, 

interpreten la seva existència i es desenvolupen en la societat”. Una definició que aparegué a la 
declaració de Mèxic de l’any 1982 i que s’assembla molt a la descripció que apareix al llibre, publicat 

l’any 1871, Primitive Culture, d’E. B. Tylor (1832-1917). Molt probablement aquesta definició antro-

pològica de cultura és la més acceptada i utilitzada. Es tracta d’un concepte vàlid si la finalitat és 
entendre el món, però esdevé incapaç si el que es vol és incidir en el món per transformar-lo. Sobta 

la reticència de les ciències humanes a revisar els seus conceptes amb la mateixa periodicitat que 

fan les seves germanes més tècniques.

2Passatge extret de l’imprescindible manifest de Nuccio Ordine (2013) La utilitat de l’inútil. Barcelona, Quaderns Crema.
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UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DEL TERME CULTURA

Ja des del segle XVII s’entén la cultura com tot allò que deriva de l’acció humana, probablement 

per influència de la visió etimològica del terme. Es considera cultura un derivat de colere (conrear). 

De la mateixa manera es reconeix Ciceró com el primer a utilitzar un símil agrari a les Tusculanae 

Disputationes que transformaria per sempre el sentit de la paraula. Cultura animi, conrear l’ànima o 

adobar els esperits, com apuntava F. Bacon (1561-1626), són exemples d’aquesta connexió amb la 

idea de cultivar. La cultura és l’acció humana per transformar la natura en quelcom més dòcil i profi-

tós. Ja al Dictionnaire de 1798 apareix el terme amb aquest valor d’acció de l’home envers la natura. 

La cultura representa la civilització. La civilització representava l’estat de la societat en què els cos-

tums i les relacions socials es troben en la més alta expressió. Apareix aquí una idea essencial per 

entendre la utilitat de la cultura. Des de la Il·lustració la cultura es considera una eina imprescindible 

per al desenvolupament humà.

S’ha d’ampliar l’esfera de presència de l’ésser. Aquesta és l’obligació que Montesquieu (1689-1775) 

atorga a l’individu. I per això s’han d’alimentar els plaers de l’ànima: viatjant i descobrint cultures, 

canviant, gràcies a l’art, les fonts de les sensacions, canviant els gestos i la roba. Ampliar i educar 

el gust. El gust és el tema central de la política cultural. El gust, com l’entenia Montesquieu, és 

“l’avantatge de descobrir amb subtilesa i prestesa la mesura del plaer que cada cosa ha de donar 

als homes”3. Fer polítiques per afavorir el pensament crític (afinar el gust) és l’obligació de tot agent 
cultural.

Reaccionant a les tesis universalistes de la Il·lustració francesa apareix un concepte nou de cultu-

ra. Els alemanys Herder (1744-1803) i Goethe (1749-1832) al llibre Von Deutscher Art und Kunst 

es posicionen en contra del cosmopolitisme cortesà i superficial per alinear-se amb les tesis de la 
revolució burgesa de final del segle XVIII. Per a Herder, l’esperit nacional (Volksgeist) busca sem-

pre l’expressió en la diversitat cultural, en la riquesa humana i va en contra de l’universalisme. Per 

als pensadors alemanys de principi del segle XIX, kultur era un terme contrari a la idea de civilit-

zació, expressava tot allò que era específicament germànic. Hegel el 1832 defineix Volksgeist de 

la mateixa manera que anys després faria Tylor, però acabava la frase amb “… propis i exclusius 

d’un poble”. Aquesta forma de definir cultura respon als canvis socials i polítics de l’època. Les re-

volucions burgeses (Revolució Americana, Revolució Francesa, Revolució de 1820, Revolució de 

1830, Revolució de 1848), la Revolució Industrial i la reacció als grans imperis de l’època moderna 

conformaren un nou ordre polític: l’Estat nació. La paraula cultura servia per definir els trets carac-

terístics majoritaris dins un territori. La identitat d’un poble associada a estructures immobilistes de 

poder resulta una accepció de cultura molt perillosa. La connexió amb un passat sovint idealitzat o 

manipulat ha servit d’excusa per supeditar una cultura a una altra. Aquesta identificació individual en 
una idea col·lectiva sublimada ha permès que la humanitat acceptés genocidis i guerres aberrants.

Crear polítiques sobre definicions excloents i immobilistes no té sentit avui (ni mai n’ha tingut). En 
aquesta direcció resulta molt interessant el pensament de Franz Boas (1858-1942), que indica la 

3L’assaig sobre el gust és un text inacabat de Montesquieu publicat pòstumament el 1757. Sota el títol Essai sur le goût: 
dans les choses de la nature et de l’art, va aparèixer al volum VII de l’Enciclopèdia, arran de l’article Gust (gramàtica, 
literatura i filosofia), escrit per Voltaire.

NO TOT ÉS CULTURA
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necessitat d’estudiar les cultures en plural i no una idea unitària de cultura. Boas, contrari a la idea 

d’evolució cultural, és el pare del relativisme. Les seves idees i el seu origen jueu el van fer rebre les 

crítiques del Partit Nacional Socialista dels Treballadors d’Alemanya. Segons l’antropòleg americà, 

a banda de recercar en què consisteix una cultura, l’etnòleg ha de determinar el nexe que vincula 

l’individu amb aquella cultura. Per a la política cultural entendre aquest nexe és imprescindible. No 

tant per crear polítiques normatives que reprodueixin aquest nexe o el reforcin, sinó per copsar 

totes les raons per les quals un individu participa en aquella cultura des de tots els seus vessants. 

Les concepcions normatives que entenen la cultura com un estat, com un haver de ser (la cultura 

andorrana és això…, la cultura obrera ha de…, la cultura ària només…), no permeten que la societat 

creixi i es transformi. Boas deia, també, que resulta molt més profitós realitzar estudis descriptius 
d’una cultura en l’estat present i no tant com va ser i en cap cas com hauria de ser.

Els funcionalistes reforcen la idea d’estudiar la cultura en el present. L’antropòleg i pare de la soci-

ologia Émile Durkheim (1858-1917) manifestava que la cultura no hauria de ser un objecte d’estudi. 

Les descripcions culturals que es defineixen a si mateixes presenten molts problemes metodològics. 
Un fet estudiat en unes condicions concretes i en un temps determinat es mostra d’aquesta manera 

ergo aquest sempre és així. Aquesta afirmació resulta ser molt perillosa i poc científica. Per això 
Malinowski (1884-1942), seguint les tesis de Durkheim, proposa una anàlisi de les funcions que té 

el fet cultural dins la societat actual. Tots els elements d’una cultura, entesa com Tylor, tenen una 

funció social que els dona sentit i fa possible la seva existència. S’ha de reconèixer, també, la his-

tòria del grup i l’entorn geogràfic. Malinowski proposa estudiar la cultura en el present i no en el seu 
present. Buscar els orígens com a justificació del fet cultural no és vàlid a causa de la dificultat de 
demostrar-ho científicament.

Els perills de justificar fets culturals en el seu origen els argumenta l’historiador anglès Eric Hobs-

bawm (1917-2012) al llibre La invenció de la tradició, de 1983. Hobsbawm afirma que durant el 
període de 1870 a 1914 es fabricaren a Europa moltes de les tradicions que hem entès com a ar-

caiques i immutables4. S’inventen festivitats religioses i commemoratives de passats idealitzats (o 

falsos), himnes i llegendes nacionals o competicions esportives amb una base mítica com el Tour 

de França o les Olimpíades. Segons l’historiador, aquestes tradicions han servit per donar validesa 

a alguna política present o per perpetuar un sistema de poder sobre un origen que no hi ha manera 

de conèixer objectivament. Un exemple curiós, i innocent, del que s’ha descrit abans és el Capitoli 

de Washington. L’edifici, construït per William Thornton l’any 1800, és la culminació del neoclassi-
cisme americà. Esdevé una imatge icònica de la nova democràcia americana. Aquest nou sistema 

trobava la seva justificació, com milers de fets, en la connexió amb l’Atenes de Pèricles i per això 
els edificis representatius havien de semblar-se a l’arquitectura de l’Acròpolis. El blanc immaculat 
del Partenó inspira el blanc de tots els edificis administratius de Washington, així com el nou ordre 
republicà es basa en la meravellosa democràcia atenenca. Però ara ja se sap que el temple estava 

pintat de blau, vermell i verd, i que la democràcia de Pèricles no tenia res a veure amb la democràcia 

moderna. Així doncs, el gran fet distintiu de l’arquitectura nord-americana que ha constituït part de la 

seva cultura identitària està basat en una fal·làcia històrica. I com aquest exemple en trobem molts 

amb justificacions poc científiques de les realitats culturals.

4Hobsbawn, E. i altres. (2002). La invención de la tradición. Barcelona, Crítica.

NO TOT ÉS CULTURA
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Hobsbawm estava fortament influït per les tesis marxistes. Karl Marx entenia el fet cultural com una 
formació ideològica que reflectia les relacions socials de producció. La cultura era la principal cau-

sant que es perpetuessin en el temps aquelles produccions socials permissibles amb la desigualtat.

Edward Sapir (1884-1939) va ser un lingüista i antropòleg estatunidenc responsable d’aplicar les 

teories boasianes a l’estudi de les llengües. En el tom segon d’Anthropology (1949) diu que “el 

verdader lloc de la cultura són les interaccions individuals”. Per ell, la cultura està desobjectivada. 

La cultura és un procés, una elaboració contínua, un joc que no es pot detenir. Sapir va establir les 

bases de l’interaccionisme simbòlic seguit entre d’altres per l’escola de Palo Alto. Per ells, la cultura 

només existeix gràcies a la interacció realitzadora dels participants. El fet cultural és inestable per 

naturalesa i es materialitza fenomenològicament a cada execució.

Més o menys contemporània a la dels interaccionistes es troba una veu tan prestigiosa com polèmi-

ca, la del sociòleg i filòsof francès Pierre Bourdieu (1930-2002). Inspirador intel·lectual del moviment 

altermundista5, no fa servir mai el concepte antropològic de cultura. A Le Sens practique (1980) 

explicita la preferència conceptual envers una accepció de la cultura restringida a les arts i a les 

lletres. Bourdieu separa el concepte de cultura del d’habitus. La construcció del corpus teòric del 

sociòleg francès es basa en tres termes: el camp, el capital i l’habitus. Entendre bé com funcionen 

els tres pot ser útil a l’hora de generar polítiques culturals socialment responsables. La societat no 

és mai una unitat. Està formada per un conjunt de camps. Un camp és un sistema estructural de 

forces objectives que formen xarxes de relacions entre objectes. Cada esfera, o camp, genera els 

seus propis principis de regulació, les seves regles de joc. I per tant s’ha d’analitzar la cultura des 

d’aquesta perspectiva. Les classes socials es diferencien per la seva relació amb la producció i per 

la possibilitat d’accedir o posseir certs béns així com pel simbolisme del consum. La classe hegemò-

nica es perpetua en el camp econòmic però és el camp cultural que la legitima. Cada camp crea el 

seu capital o valor que s’intercanvia en les relacions entre els agents. Bourdieu especifica diferents 
tipus de capitals, entre els quals el cultural, que és un conjunt d’informacions, o coneixements, que 

solien ajudar en l’ascensió social. Tenir cultura és tenir informació. Però és el concepte d’habitus 

el que el separa més dels conceptes tradicionals de cultura. Habitus és el producte de la interio-

rització d’una multiplicitat d’estructures externes. Són esquemes mentals i corporals de percepció, 

apreciació i acció. Són duradors però no immutables. Operen la racionalitat pràctica. Els habitus 

són mecanismes estructurats que funcionen a l’interior dels agents encara que no siguin individuals. 

L’habitus, en paraules de Bourdieu, permet a l’individu i al grup “perseverar en el seu ser” de manera 

conscient o inconscient. A més, l’habitus permet a l’individu o grup orientar-se en l’espai social en 

el qual és present. És el responsable de fer que els diferents comportaments socials, les actituds 

individuals envers el col·lectiu o les idees simbòliques siguin naturalitzades. Aquesta naturalització 

fa que s’entenguin les accions com a tradicionals i que el grup les legitimi. Habitus és el nexe que 

Boas buscava entre l’individu i el grup. Un ús perniciós d’aquests impossibilita que la cultura sigui un 

instrument de desenvolupament humà. L’habitus tendeix a homogeneïtzar el gust.

Entendre que el gust és l’eix central de tota política cultural és imprescindible per als agents. I si 

s’identifica l’habitus que el condiciona es podrà entendre l’essència del mercat cultural i com fun-

5L’altermundisme és un moviment social transnacional que proposa alternatives a l’anomenat model neoliberal de la glo-
balització sorgit la darrera dècada del segle XX.
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ciona la formació d’ideologies. Fins i tot permet adonar-se del camí cap a la manipulació ideològica. 

Bàsicament permet saber com es desenvolupen els individus i com “perseveren en el seu ser”.

Aquesta idea de perseverar xoca amb l’obligació que Montesquieu atorgava a la humanitat: ampliar 

l’esfera de l’ésser. Viatjar, l’art, el canvi de gestos i de roba ens permet alimentar la nostra ànima. En 

les societats actuals els fluxos migratoris han creat poblacions amb un teixit humà molt ric. Aprofitar 
la diversitat per crear polítiques que ajudin a engrandir l’esfera individual dels habitants serà molt 

més profitós que intentar integrar els nous habitus en un de majoritari ja existent.

Perseverar en l’ésser és la base de la supervivència d’estructures religioses, de sistemes polítics 

i, malauradament, de la majoria de processos educatius tant tècnics com socials. Per això és tan 

difícil fer política cultural. La funció de tot agent és ajudar l’individu i la societat a créixer, ampliar 

l’esfera del seu ser. Això fa que entri en contradicció directa amb les principals estructures que 

conformen la societat i que moltes vegades no tingui els recursos i el poder necessaris per realitzar 

la seva tasca.

L’habitus o les definicions etnològiques de cultura no ajuden a fer política cultural. El patrimoni cultu-

ral (els monuments, el llegat històric, l’art i la literatura antiga, la música del passat) s’ha d’entendre 

i explicar dins l’acció present. Tot i que tradicionalment s’ha entès com un habitus que havia de ser 

conservat i exposat (restaurat) tal com s’havia presentat en el seu present. Buscar l’autenticitat ha 

marcat les tendències historicistes de la interpretació artística del segle XX, però ja se n’ha demos-

trat la dificultat científica i d’encabiment en una societat postmoderna.

Lyotard al llibre de 1979 La condició postmoderna proposa un camí cap a un relativisme extrem. 

Amb la fi del que ell anomena metanarratives (les més importants són la d’emancipació del subjecte 

racional heretada de la il·lustració i la de la creença hegeliana que existeix una història universal de 

l’esperit), Lyotard obre la porta a poder perdre els lligams amb el que abans enteníem per cultura. 

Fins i tot la cultura erudita es posa en entredit. Umberto Eco al seu Apocalíptics i integrats, de 1964, 

ja teoritzava sobre les dues posicions dels individus que es trobaven davant de l’auge de les comu-

nicacions de masses i de la globalització. Parlava de la demonització de la que llavors era anome-

nada cultura de masses per una part de la societat, que la veia poc original, mercantilista i excessi-

vament paternalista, davant els integrats que només li veien les excel·lències. Eco es mostra neutral 

en quasi tot l’assaig buscant una posició de consens entre les dues ideologies. Una mirada més 

moderna, com la d’Eloy Fernández Porta al llibre Homo Sampler, publicat per Anagrama el 2008, 

fa palès que s’ha arribat al consens que demanava Eco i apunta, amb certa ironia, com emissores 

de ràdio (parla de l’emissora espanyola Radio 3, concretament) han adoptat els codis lingüístics i 

culturals de la música erudita per parlar de productes de cultura de masses.

En la postmodernitat la cultura perd la definició estratificadora. L’alta cultura, la cultura mitjana i 
la cultura popular no es defineixen a si mateixes ni condicionen cap extracte social. L’art culte ha 
integrat la simbologia pop igual que l’avantguarda s’ha instal·lat en l’art de masses. El que no s’ha 

perdut és la tendència tan rendible com empobridora de convertir tots els productes culturals en 

mainstream. Aquest concepte anglosaxó que descriu el corrent únic (o principal) de pensament es-

devé un dels problemes més grans als quals s’ha d’enfrontar el gestor cultural. Per justificar pressu-

postos i omplir sales es busca que l’acció cultural sigui atractiva per a un nombre gran de persones. 

NO TOT ÉS CULTURA
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La quantificació de visites, butaques plenes o cotxes aparcats durant una festa major no hauria de 
ser la finalitat de cap política cultural. Resulta massa fàcil confondre la necessitat de portar la cultura 
a tothom amb el populisme.

PER ACABAR

La societat  europea actual és la resultant de les polítiques nacionalistes del segle XX. Aquests 

règims varen donar prioritat a la cultura popular. A aquesta cultura, basada en la tradició, se la vol 

considerar portadora de valors històrics essencials. La ideologia d’aquests estats necessitava atri-

buir al passat un valor únic i privilegiat que expliqués la seva identitat. D’aquesta manera es legiti-

mava la massa social, el carrer, i s’assenyalava l’alta cultura com a retrògrada i burgesa. Aquesta 

identificació estereotipada dels habitus, i no hàbits, culturals de la burgesia va servir per atacar, 

igualment, teories avantguardistes alienes, o contràries, a la burgesia. Acusats de formalistes, els 

artistes d’avantguarda de l’Europa de les dictadures varen merèixer penes de presó i varen ser con-

demnats a l’ostracisme per gran part de la població.

Les manifestacions culturals erudites es basen en la crítica i l’ampliació del coneixement i per això 

són tan perilloses per al manteniment de les estructures de poder. Aquest antielitisme és, en el fons, 

antiintel·lectualisme i tots els corrents posteriors a les grans dictadures europees l’han mantingut 

viu. La contracultura dels anys setanta i les idees postmodernes no han ajudat a retornar el prestigi 

que tenia l’alta cultura abans dels règims populistes.

Legitimar la ignorància no és una política social, és una manera de donar ales a la barbàrie. Les 

experiències culturals que busquen la reproducció fàcil de formes estètiques sense un discurs co-

herent i franc aconseguiran l’aplaudiment d’un nombre considerable d’individus però poca cosa 

més. Ampliar l’esfera de l’ésser comporta un esforç per al receptor de l’acció cultural i valentia (i 

intel·ligència) per part del gestor. A més, si no es guarda espai per a les experiències artístiques 

d’avantguarda o no es dona lloc a les manifestacions culturals minoritàries no es facilita un veritable 

accés a la cultura.

La postmodernitat és la manifestació cultural del capitalisme liberal, del pensament individualista 

per sobre del social, per això les seves definicions culturals són eminentment antiestructuralistes. 
A. Giddens6 apunta la necessitat que els nous agents socials i culturals han d’emergir de la societat 

civil i no pas de la política. És el poder de la iniciativa individual el que condiciona l’estructura social i 

mai al revés. Deia Jean-Luc Godard que “l’estat (com a estructura) no té la capacitat d’estimar i, per 

tant, no pot tenir res a veure no solament amb l’art sinó també amb la cultura”, ja que la cultura ha 

d’esdevenir un acte unitari, únic, que no es pugui transformar en estructura. La recerca que perso-

natges com Antonin Artaud (1876-1948), dramaturg antiracionalista i postdadaista, van fer de l’acte 

cultural irrepetible és una utopia. Tot l’art d’avantguarda del segle XX va néixer com una alliberació 

revolucionària que va acabar estructurant-se i adquirint habitus que la societat ha anat perpetuant.

6Giddens, A. (1993). Consecuencias de la modernidad. Madrid, Alianza editorial.

NO TOT ÉS CULTURA



15

La desaparició d’estructures com les estatals per deixar que l’expressió individual creixi té un perill 

clar: que el mercat i el mainstream acabin amb aquestes expressions més minoritàries. Ja que el 

consum cultural va canviant i que l’autoedició i autogestió és cada vegada més fàcil, s’haurà de 

revisar el paper dels grans agents culturals.

El terme cultura té interminables accepcions i cada moment de l’existència humana necessita re-

visar-lo. Per a la política cultural el terme antropològic no serveix. Es necessita trobar explicació i 

funcionalitat en el present, fins i tot, a conceptes de política de patrimoni. La política cultural no pot 
apostar per allò més còmode.

Com diu Teixeira Coelho7, “… no tot és cultura. La barbàrie no ho és, la repetició no ho és, el man-

teniment del mateix no ho és”. Si es considera que tot té el mateix valor i que el futbol, la moda, la 

ciència i l’art són cultura de la mateixa manera, quan a tot se li atorga la mateixa importància, llavors 

és impossible aconseguir que la cultura sigui una eina de desenvolupament humà. La cultura s’ha de 

poder bellugar, la cultura és acció i la finalitat de la política cultural ha de ser donar les eines perquè 
les persones puguin crear les seves pròpies accions per, així, ampliar la seva esfera d’existència.

7Coelho, T. (2002). Diccionario critico de política cultural. Barcelona, Gedisa.
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CULTURA I DESENVOLUPAMENT

“Es curioso que esta disputa de todos contra todos, en la que van quebrando fábricas, se destrozan 

empleos y aumentan las migraciones masivas y los enfrentamientos interétnicos y regionales, sea 

llamada globalización. Llama la atención que empresarios y políticos interpreten la globalización 

como la convergencia de la humanidad hacia un futuro solidario, y que muchos críticos de este pro-

ceso lean este pasaje desgarrado como el proceso por el cual todos acabaremos homogeneizados.”

García Canclini (2009). La globalización imaginada. Barcelona, Paidós

LA GLOBALITZACIÓ

Voler analitzar les polítiques culturals dels darrers anys sense entendre-les dins el procés de globa-

lització resulta un treball erm. Aquest procés econòmic i cultural que ens acompanya des dels anys 

vuitanta del segle passat condiciona les percepcions i narratives dels estats i societats actuals. El 

sociòleg veneçolà Tulio Hernández8 defineix de tres maneres diferents els impulsos de la humanitat 

de trencar o ampliar les barreres nacionals. El primer, la internacionalització, l’explica com una ex-

tensió geogràfica de les activitats econòmiques més enllà de les fronteres nacionals que comença 
amb l’expansió dels imperis europeus del segle XV i XVI. La relaciona amb l’aparició del capitalisme 

i dels primers intercanvis econòmics, polítics i culturals entre les nacions. Dins la seva definició, 
però, no parla dels anhels d’una civilització universal dels il·lustrats ni dels esforços per a la unió 

internacional dels treballadors del segle XIX. En segon lloc descriu la globalització com un fenomen 

molt més recent, que porta la internacionalització a un estadi evolucionat en què, a partir d’una es-

tratègia mundial, la producció, distribució i consum de béns s’organitzen per afavorir la consolidació 

d’un mercat mundial. Aquestes estratègies s’han pogut realitzar gràcies a la connectivitat que han 

propiciat els avenços en les tecnologies de la informació. Hernández redueix el terme globalitza-

ció exclusivament a qüestions econòmiques i ens presenta el tercer terme, la mundialització, com 

l’expressió cultural d’aquesta globalització. Aquest procés cultural provocat per la intensificació dels 
contactes entre nacions, ètnies i civilitzacions diferents condueix a la societat mundial. Un concepte 

simbòlic d’humanitat global que “navega en un vaixell únic i comú –el globus terraqüi– que arriba a 

la seva millor expressió en els temes ecològics com l’escalfament global, que no pot tenir solucions 

locals o nacionals sinó globals”.

Noam Chomsky9 creu que el terme globalització ha estat segrestat per un estret grup de poder que 

el redueix a una internacionalització dels drets dels inversors i que condemna gran part de la hu-

manitat a ser-ne víctima. També indica que s’han apropiat del relat positiu de la mundialització i que 

l’utilitzen en contra dels crítics del sistema capitalista liberal. Canclini cita a la introducció del llibre 

La globalización imaginada una faula de l’escriptor Philippe Sollers que expressa de manera con-

cisa i humorística aquest segrest: “Dos més dos fan sis, diu el tirà. Dos més dos fan cinc, diu el tirà 

moderat. A l’individu heroic que recorda, amb els seus riscs i perills, que dos més dos fan quatre, els 

policies li diuen: vostè no voldrà de cap manera que tornem a l’època que dos més dos feien sis.” El 

8Hernández, Tulio (2015). Cultura i globalització, diversitat i homogeneïtzació. Barcelona, UOC.
9Chomsky, Noam (2002). Los límites de la globalización. Madrid, Ariel.
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capitalisme liberal va guanyar la guerra freda geopolítica i, sobretot, la del relat. La idea d’un mercat 

mundial únic s’articula com un discurs unitari. Si algú insinua que el món podria funcionar d’una al-

tra manera serà, automàticament, descrit com un nostàlgic nacionalista o, encara pitjor, enyorat del 

món anterior a la caiguda del mur de Berlín.

Canclini afirma que com que ningú sensat creu possible retornar a aquells temps, el capitalisme libe-

ral s’erigeix com l’únic model possible d’interacció entre els homes, i la globalització és la seva etapa 

superior inevitable. Per aquesta raó, les posicions crítiques no haurien, segons Noam Chomsky, de 

parlar d’antiglobalització, ja que si va a favor del creixement de les persones i no del poder econòmic 

privat no és, per se, nociva. En la mateixa línia s’expressa el sociòleg alemany Ulrich Beck10: “L’únic 

que pot acabar amb aquest tipus de globalització és una altra globalització.” Moltes posicions anti-

globalitzadores no es defineixen com a enemigues del procés de mundialització, sinó dels que volen 
imposar normes globals a l’espai de poder global. En un dels manifests del moviment antiglobalitza-

dor es defineix globalització com “l’últim nom a la història del crim per referir-se a l’acumulació de pri-
vilegis i riqueses i la democratització de la misèria i de la desesperança”. Totes aquestes posicions 

proposen la vigilància dels mercats a través de tractats i entitats supranacionals. Beck afirma que 
el que impulsa aquest sistema no és la llibertat global del capital, sinó la manca de llibertat global 

de les víctimes. Ho argumenta amb l’exemple de l’organització sindical dels drets dels treballadors, 

afirmant que resta molt lluny de ser globalitzada. A diferència del que succeeix amb les normes de 
comerç de l’OMC, no se sancionen les violacions de les convencions en vigor sobre drets sindicals 

de l’ONU, ni les de la prohibició del treball infantil.

Per a l’economista egipci Samir Amin11 aquest concepte de mundialització s’ha d’expressar en la 

diversitat, però no tan sols la cultural. La mundialització ha de trencar en primer lloc la jerarquització 

econòmica del capitalisme globalitzat. Si només es pensa en els aspectes culturals, es relega a un 

segon pla una diversitat major. És més urgent corregir els efectes nocius sobre poblacions com la 

indonèsia o la nicaragüenca que pateixen la globalització i gaudeixen poc dels seus privilegis. La 

globalització en tots els seus sentits, positius i negatius, representa l’anhel d’expansió humà i, en 

consonància, de tot el que implica la condició humana. No es tracta sols d’una expressió de proces-

sos de connexió cultural i econòmics sinó, també, d’una expressió ètica de la relació entre individus.

L’HOMOGENEÏTZACIÓ

Tot i les urgències socials, resulta imprescindible obrir el debat de l’homogeneïtzació cultural per 

pensar en les polítiques culturals futures. Acusar la globalització capitalista de ser l’única culpable 

d’acabar amb la diversitat cultural és una fal·làcia perillosa. Abans de la McDonaldització12 del món, 

el sistema polític dels estats nació ja ho havia intentat amb força. Segons Santiago Castro13, “els 

estats necessiten treballar amb la idea que els membres de la nació estiguin units per una sola 

10Beck, Ulrich (2002). La paradoja de la globalización. Madrid, El País.
11Amin, Samir (2002). El reto de la mundialización. Dakar, Foro del Tercer Mundo.
12Terme emprat pel sociòleg George Ritzer al llibre McDonaldization of society, de 1995, que refereix a una concepció 
social instrumental, extremament racionalitzada.
13Castro, Santiago. (1999). Fin de la modernidad nacional. A: J. Martín; F. López; E. Jaramillo (eds.). Cultura y globaliza-
ción. Bogotà, Centro de Estudios Sociales.
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cultura, és a dir, per un conjunt de creences i valors compartits”. L’edificació d’aquests estats ha 
implicat tensions entre un poder central i les realitats culturals i socials heterogènies que coexistei-

xen al territori. Aquestes voluntats unificadores han provocat polítiques repressores, persecucions 
de minories ètniques i religioses, fins arribar a l’abominació del genocidi. No es tracta, tampoc, de 
demonitzar una estructura estable de convivència sociopolítica, sinó de reflectir que no només les 
polítiques  globalitzadores tendeixen a l’homogeneïtzació. La lògica cultural de les nacions implica 

processos de supressió de la diversitat. Val a dir que l’expansió colonial de les nacions ha resultat 

un procés molt més càustic que el de la mundialització.

Aquesta última implica la desterritorialització dels mercats i les empreses, així com dels imaginaris 

comuns. S’han anat creant imatges culturals comunes a tota la humanitat, sobretot en l’esfera pop, 

que, encara que en un principi es generessin des dels Estats Units d’Amèrica, ara provenen d’idea-

ris nacionals molt diversos. El manga i l’anime, els tacos, el reggaeton i els balls de Bollywood són 

productes de la cultura pop que, barrejats amb altres, configuren una espècie de cultura popular 
global que no anul·la o s’imposa a altres productes més lligats a un territori concret. És difícil trobar 

un consens sobre els efectes homogeneïtzadors de la globalització, ja que hi ha tantes teories com 

ideologies sobre allò que és nacional, propi o autèntic. D’un extrem, hi ha els que creuen que la 

globalització és un procés ideològic per expandir la cultura neoliberal dels Estats Units, una mena 

de colonització postmoderna i, de l’altre, acadèmics com Tom G. Palmer14 que veuen en el lliure 

comerç una oportunitat per crear una cultura mundial que superarà d’una vegada per totes els 

nacionalismes conservadors. Siguin quines siguin les posicions ideològiques, no es pot negar el 

valor de la cultura entesa de totes les maneres possibles. Es tracta, doncs, de traçar els límits o 

les convergències entre la interculturalitat15 i el mercat i, també, entre les fronteres identitàries i la 

globalització.

LA CULTURA, EIX TRANSVERSAL PER AL DESENVOLUPAMENT

La cultura, entesa com a capital comunicatiu de coneixement i identificació o entesa com a capital 
creatiu i renovador, ha de trobar el seu lloc dins un sistema que ja no és possible de controlar des 

dels estaments nacionals. Els governs nacionals resulten massa grans i anquilosats per ocupar-se 

de la resolució dels problemes derivats d’una quotidianitat excessivament mutable i imprevisible. De 

la mateixa manera que resulten incapaços d’enfrontar-se a problemes globals com el canvi climàtic.

Santiago Castro (1999) considera que la globalització no és un procés colonial dirigit, sinó “el resul-

tat, caòtic i impredictible, de la dissolució dels marcs normatius en què aquests dos elements –els 

agents nacionals i multinacionals– jugaven taxonòmicament”. El joc no s’acaba i es necessiten 

noves directrius per continuar-lo. Canclini, amb cert sarcasme, diu que “després de l’eufòria globa-

litzadora dels anys vuitanta, els polítics, que no entenen bé com s’està reestructurant la seva feina 

quan els aparells nacionals que ells disputen controlen menys espais de l’economia i de la societat, 

es demanen què poden fer i a quins espais. Empresaris desconcertats pel brusc canvi d’una eco-

14Palmer, Tom (2006). Globalización y cultura: Homogeneidad, diversidad, identidad, libertad.
15Segons la Unesco, la interculturalitat és la suma de les relacions evolutives entre diferents grups culturals, la interacció 
equitativa de diverses cultures i la possibilitat de crear noves expressions culturals compartides.
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nomia productiva a una economia d’especulació es formulen interrogants semblants. Uns i altres 

invoquen la necessitat de crear una nova cultura del treball, del consum, de les inversions, de la 

publicitat i en la gestió dels mitjans de comunicació i informàtics. Quan els sentim, es té la impressió 

que es recorden d’evocar la cultura com a recurs d’emergència, com si crear una nova cultura po-

gués ordenar màgicament el que a l’economia se li escapa en el treball i en les inversions, allò que 

la competència no resol en els mitjans ni en el consum.” Es presenta, novament, la idea d’acudir a 

la cultura i dotar-la de la capacitat de corregir els desajustos de la globalització. Fèlix Martí, direc-

tor del centre Unesco de Barcelona, deia el 2001 que “... alguns mitjans parlen de manifestacions 

contra la globalització que han tingut lloc a diverses ciutats del món en ocasió de les reunions dels 

organismes financers internacionals o dels líders dels països rics. En realitat són manifestacions de 
protesta contra una globalització insuficient. Hi ha una certa globalització econòmica i especulativa, 
però no s’ha globalitzat prou el benestar, la democràcia, l’accés a l’educació i a altres dimensions 

de la dignitat humana. Durant els pròxims anys s’haurà de construir un nou sistema polític global 

que pugui assegurar, per a tots els éssers humans i per a tots els pobles, una globalització justa”. El 

mateix any, a París, es redactava la Declaració Universal de la Unesco sobre la Diversitat Cultural. 

Començaven així els moviments per contrarestar els efectes més nocius del capitalisme liberal tot 

considerant la cultura com a eix central del desenvolupament humà. Un desenvolupament sosteni-

ble ambientalment i social.

UNA MIRADA ENRERE

Fins al segon decenni del segle XXI molts dels discursos sobre el desenvolupament han inclòs la 

cultura, però sempre d’una manera poc concreta i superficial. Les dificultats ideològiques per definir 
els termes i la poca concreció del paper de la cultura en els plans de desenvolupament territorials 

han propiciat que la cultura quedés relegada a enriquir els discursos i poc més. Després de la Se-

gona Guerra Mundial l’única idea de desenvolupament era el creixement econòmic. Per a molts els 

aspectes culturals i humanistes significaven un fre al progrés:

“Hi ha un sentit en què el progrés econòmic accelerat és impossible sense ajustos dolorosos. Les 

filosofies ancestrals han de ser erradicades; les velles institucions socials s’han de desintegrar; els 
llaços de casta, credo i raça s’han de trencar; i grans masses de persones incapaces de seguir el rit-

me del progrés hauran de veure frustrades les seves expectatives d’una vida còmoda. Molt poques 

comunitats estan disposades a pagar el preu del progrés econòmic.”16

Després de veure com el creixement econòmic no significava el desenvolupament de totes les na-

cions, era incapaç d’acabar amb la fam mundial i no frenava els conflictes bèl·lics, es varen incloure 
altres variables que haurien d’intervenir en el desenvolupament. La Conferència Intergovernamental 

sobre Polítiques Culturals a l’Àfrica de 1975, organitzada per la Unesco amb la cooperació de la Unió 

Africana, va introduir el desenvolupament social i cultural real contra un desenvolupament exclusiva-

ment material i una conservadora visió exòtica de la cultura africana. No es va obtenir una formulació 

teòrica dels conceptes de cultura i desenvolupament sòlida i profunda fins a la Conferència Mundial 

16Nacions Unides. (1951). Measures for the Economic Development of Underdevelopment Countries (pàg. 15). Nova York.
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sobre Polítiques Culturals de Mèxic (1982). Les reflexions exposades varen servir de referència per 
desenvolupar el camp de la política cultural i remarcar el paper de la cultura dins el desenvolupa-

ment. Aquestes reflexions implicaren fortes discrepàncies que portaren, finalment, a l’abandonament 
dels EUA de la Unesco. A les conclusions de la comissió que tancava el Decenni Mundial per al 

Desenvolupament Cultural (1988-1997), impulsat també per la Unesco, apareix una reflexió que en-

cara avui té validesa: “Totes les formes de desenvolupament, inclòs el desenvolupament humà, estan 

determinades en última instància per factors culturals.” No es pot oblidar que la política i l’economia 

són part de la cultura i s’articulen en funció d’aquesta. La Conferència Intergovernamental sobre Po-

lítiques Culturals per al Desenvolupament a Estocolm (1998) posà sobre la taula els principis sobre la 

relació entre cultura i desenvolupament sostenible: “L’harmonia entre la cultura i el desenvolupament, 

el respecte per les identitats culturals, la tolerància per les diferències culturals en un marc de valors 

democràtics pluralistes, d’equitat socioeconòmica i de respecte a la unitat territorial i per la sobirania 

nacional, són alguns dels requisits necessaris per a una pau duradora i justa.” També proposa la idea 

de la creativitat individual com a motor essencial de progrés social.

“Les finalitats del desenvolupament humà són la prosperitat social i cultural de l’individu.” D’aquesta 
forma es manifestava una altra manera d’entendre el món totalment contrària a la que estava suc-

ceint realment. Tot i les declaracions grandiloqüents de la Conferència d’Estocolm, no es va acon-

seguir situar la cultura a les polítiques actives de desenvolupament.

GRANS PLANS PER A UN NOU DESENVOLUPAMENT HUMÀ, SENSE LA CULTURA

La Declaració del Mil·lenni de l’Assemblea de les Nacions Unides (2000) es va constituir com un 

gran compromís internacional per acabar amb la fam i la pobresa. Amb una agenda tancada l’any 

2015, els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (sorgits de la Declaració) busquen noves 

formes de cooperació més eficaces i ètiques. Però als ODM no hi apareix quasi la cultura, sols es 
preocupen dels temes més tècnics i urgents i deixen de banda elements transversals o indirectes. 

En aquesta primera fase de consciència que la cultura ha de vehicular el desenvolupament humà, 

o fins i tot ser-ne la finalitat, no s’arriben a concretar polítiques actives. Es deixa la cultura dins la 
reflexió teòrica i els responsables d’aplicar fórmules efectives no tenen en compte cap dels supòsits 
extrets d’aquestes reflexions. Els fracassos de les polítiques de desenvolupament mundial propici-
en que els països més pobres materialment canviïn la seva visió del desenvolupament i es mostrin 

molt més actius a la recerca de noves maneres d’entendre el progrés basant-se en la seva riquesa 

cultural i creativa.

Durant aquests primers anys del segle XXI apareixen plans, declaracions i convencions molt im-

portants per desenvolupar els nous conceptes de política global. Totes elles donen voltes a dues 

idees bàsiques per positivar els efectes nocius de la globalització: la diversitat cultural, i la cultura i 

creativitat com a element transversal dins la creació de polítiques de desenvolupament en tots els 

àmbits, des de l’ensenyament fins a la sanitat o l’urbanisme. La Declaració Universal de la Unesco 
per la Diversitat Cultural de 2001 és un dels exemples més destacats. Al preàmbul s’hi pot llegir que 

“la cultura ha de ser considerada com el conjunt dels trets distintius espirituals i materials, intel·lec-

tuals i afectius que caracteritzen una societat o un grup social i que abasta, a més de les arts i les 

lletres, els modes de vida, les maneres de viure junts, els sistemes de valors, les tradicions i les 
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creences17”, a més que “la cultura es troba al centre dels debats contemporanis sobre la identitat, 

la cohesió social i el desenvolupament d’una economia fonamentada en el saber”, de la mateixa 

manera que s’exposa que “el respecte per la diversitat de cultures, la tolerància, el diàleg i la coo-

peració, dins d’un clima de confiança i de comprensió mútues, es troben entre els millors garants 
de la pau i de la seguretat internacionals”. També fa referència a la voluntat de no negar els efectes 

positius de la globalització: “El procés de globalització, facilitat per la ràpida evolució de les noves 

tecnologies de la informació i de la comunicació, i malgrat que constitueix un repte per a la diver-

sitat cultural, crea les condicions per a un diàleg renovat entre les cultures i les civilitzacions.” Per 

reforçar la Declaració de París de 2001 es redacta la de Friburg de 2007 sobre els Drets Culturals. 

“Els drets culturals, tal com s’enuncien en la present Declaració, estan actualment reconeguts de 

forma dispersa en un gran nombre d’instruments jurídics relatius als drets humans, i és important 

recopilar-los per garantir-ne la visibilitat i la coherència i afavorir-ne l’efectivitat.” Aquesta ha de ser 

la funció principal d’aquesta declaració.

La Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial de 2003 concedeix al Patrimoni Imma-

terial un estatus de gresol de la diversitat cultural i de garant del desenvolupament sostenible. De 

la mateixa manera reconeix que “els processos de mundialització i de transformació social d’una 

banda creen les condicions propícies per a un diàleg renovat entre les comunitats, però de l’altra 

banda comporten, de la mateixa manera que els fenòmens d’intolerància, greus riscs de deteriora-

ment, desaparició i destrucció del Patrimoni Cultural Immaterial, degut en particular a la manca de 

recursos per salvaguardar-lo”. Aquestes idees deriven de la Declaració de 2001.

Les polítiques neoconservadores proposen una reducció del paper dels estats a la mínima ex-

pressió. En qüestions culturals això provoca un desemparament de les expressions culturals mi-

noritàries. Fins aquell moment una de les funcions primordials dels ministeris de Cultura era idear 

polítiques que donessin suport simbòlic a la creació d’un projecte de nació, entenent nació com una 

identitat cultural unitària. Segons Bauman18, en una societat  globalitzada o mundialitzada el nivell 

de transferència cultural és massa gran per saber què és propi i què no. No es pot saber què pro-

vé de dins o què és extern. Per això la preocupació per salvaguardar la diversitat apareix a tantes 

manifestacions i declaracions.

En aquest punt esdevé imprescindible parlar de les ciutats del segle XXI. Segons Jordi Pascual19, 

“les ciutats no poden defensar discursos teleològics sobre la identitat cultural dels seus ciutadans. 

Les ciutats sempre han estat el punt de destí dels immigrants, que, uns anys més tard, esdeve-

nen habitants i ciutadans. La identitat de les ciutats és òbviament dinàmica: sempre ha equilibrat 

l’expressió de les cultures tradicionals amb la creació de noves formes culturals”. Les ciutats han 

necessitat repensar les seves polítiques culturals amb més prestesa que altres administracions. No 

els ha valgut dissenyar polítiques sobre definicions i concepcions heretades. A les ciutats s’ha posat 
de manifest la necessitat de fer polítiques culturals sobre la base dels drets culturals dels individus, 

sobretot el que recull l’article 27.1 de la Declaració de Drets de l’Home: “Tota persona té dret a par-

17Definició de cultura apareguda a les conclusions de la MUNDIACULT de Mèxic el 1982.
18Bauman, Zygmunt. (2000). Modernidad líquida. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
19Pascual, J. (2007). Cultural Policies, Human Development and Institutional Innovation: Or Why We Need an Agenda 21 
for culture. Expanding Cultures. Arts and Local Government Conference. Prahran, Austràlia (24-27 de juliol).
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ticipar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se 
del progrés científic.” En un marc de multiplicitat d’identitats culturals i lingüístiques, la distància 
entre aquesta diversitat cultural de base i la representació institucional es fa gran i augmenta la 

probabilitat que aparegui el fenomen anomenat exclusió cultural. Des dels governs locals es fa més 

senzill donar les mateixes oportunitats a tots els habitants d’accedir a la cultura. També des de la 

ciutat resulta més profitós visibilitzar aquesta diversitat així com dotar els ciutadans d’eines de parti-
cipació i presa de decisions per evitar la desafecció. A banda de poder gestionar millor la diversitat, 

les ciutats són bressol cultural des dels seus inicis. La ciutat és un centre creatiu, la riquesa cultural 

derivada del dinamisme social la torna una manera molt viva d’entendre la vida cultural d’un territori.

Les ciutats es defineixen moltes vegades de forma independent de l’estructura nacional, que 
d’aquesta manera es veu debilitada. Segons Pascual, “l’esfera local necessita i exigeix separar-se 

de l’estandardització i dels impulsos identificadors que han caracteritzat la majoria d’estats. Les 
ciutats d’avui en dia són els espais on la globalització es veu de manera clara i òbvia. La cartografia 
bàsica de les ciutats s’assembla molt i això facilita poder actuar amb la fórmula think global, act local 

(pensa globalment, actua localment) i el seu complement diversalista think local, act global (pensa 

localment, actua globalment)”. La globalització també homogeneïtza els centres de les ciutats acos-

tant-les als models aeroport, amb les mateixes construccions postmodernes i les mateixes botigues 

i comerços globalitzats. De la mateixa manera, els converteix en reclams turístics de masses que 

se senten còmodes amb aquesta uniformització, ja que els fa sentir com a casa. Però, a la vegada, 

redueix el patrimoni i la identitat a un post d’Instagram. Convertir els centres de les ciutats en una 

mena de parcs temàtics, enfocats únicament al turisme, provoca fenòmens com la gentrificació dels 
barris populars i el consegüent problema d’habitatge.

Malgrat tot, la ciutat segueix viva en els seus barris i la perifèria. La construcció de programes com 

els de Capital Europea de la Cultura, Capital Iberoamericana de la Cultura o Ciutats Interculturals 

del Consell d’Europa posa de manifest aquesta convicció que des de la ciutat es contribueix a crear 

cultura i a gestionar la diversitat en sentit positiu. El maig de 2004 es va crear, a instància de les 

Nacions Unides i per la demanda insistent de les mateixes ciutats, l’Organització Mundial de Ciutats 

i Governs Locals Units (CGLU). Aquesta organització naixia per donar veu als governs locals en 

l’escena internacional. En la seva fundació es comprometien a incorporar la cultura en les seves es-

tratègies polítiques. De fet, l’article 25 de la declaració final del congrés fundacional diu: “Els governs 
locals es comprometen a desenvolupar l’Agenda 21 de la cultura, que serà aprovada pel Fòrum 

d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social i presentada en el Fòrum Urbà Mundial de setembre de 

2004 a Barcelona.”

L’AGENDA 21

L’Agenda 2120 és el primer document sobre política cultural local d’abast mundial. El seu punt de 

partida és el mateix que els altres debats del seu moment. Recordem la Declaració Universal sobre 

la Diversitat Cultural, i la Convenció sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expres-

20http://www.agenda21culture.net/es
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sions Culturals (2005) o el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) que de-

dicava a la “llibertat cultural en el món divers d’avui” el seu Informe sobre Desenvolupament Humà 

(2004). Articular la societat, la nova manera de fer política pública i positivar la mundialització ha 

d’incloure, de manera transversal, la cultura. Aquest document inclou 64 articles dividits en principis, 

compromisos i recomanacions. Els tres primers principis destaquen els eixos fonamentals d’aquest 

debat mundial: “La diversitat cultural és el principal patrimoni de la humanitat. És el producte de 

milers d’anys d’història, fruit de la contribució col·lectiva de tots els pobles, a través de les seves 

llengües, els imaginaris, les tecnologies, les pràctiques i les creacions.” El segon principi diu que “hi 

ha clares analogies polítiques entre les qüestions culturals i ecològiques, ja que tant la cultura com 

el medi ambient són béns comuns de la humanitat. La preocupació ecològica neix de la constatació 

d’un model de desenvolupament econòmic excessivament depredador dels recursos naturals i dels 

béns comuns de la humanitat”. El tercer principi afirma que “els governs locals reconeixen que els 
drets culturals formen part indissociable dels drets humans i prenen com a referència bàsica la De-

claració Universal dels Drets Humans (1948), el Pacte Internacional Relatiu als Drets Econòmics, 

Socials i Culturals (1966) i la Declaració Universal de la Unesco sobre Diversitat Cultural (2001)”. 

En aquest sentit, es ratifica que “la llibertat cultural dels individus i les comunitats resulta condició 
essencial de la democràcia. Cap persona no pot invocar la diversitat cultural per atemptar contra els 

drets humans garantits pel dret internacional ni per limitar-ne l’abast”. En el document apareix un 

concepte imprescindible, la ciutadania cultural. Aquest terme es refereix al desenvolupament perso-

nal i social a partir de la participació en accions creatives tot reconeixent la pròpia identitat i l’aliena.

LA POLÍTICA CULTURAL EN TEMPS DE CRISI

Resulta interessant veure que els anys de debat més intens sobre la importància del fet cultural 

al desenvolupament humà són els de la crisi financera de 2008. Després d’esclatar la bombolla 
immobiliària, el cas de les hipoteques subprime i la consegüent fallida de Lehman Brothers, l’econo-

mia mundial va entrar en recessió. I, lluny d’aplicar les conclusions de totes aquestes convencions 

mundials, la majoria dels governs varen triar polítiques de retallades de la despesa pública en què 

la cultura va ser la víctima principal. El 2009 el Consell d’Europa, a través de l’observatori Culture 

watch Europe, va realitzar una enquesta a 21 països membres sobre les tendències de finançament 
públic de la cultura. Tenint en compte que, tot i l’oposició ideològica de l’OCM, el Conveni sobre la 

Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals (2005), en el seu article núm. 6.2 

apartat (d), afirma que una de les mesures per promoure i protegir aquestes expressions consisteix 
en accions per concedir assistència financera pública. Les xifres d’ajuda pública varen baixar es-

candalosament. Els resultats de l’enquesta són els següents: tretze països preveien una reducció 

general dels pressupostos per a la cultura i el patrimoni, onze països preveien retallades en els 

pressupostos de les principals institucions culturals, nou països preveien retallades significatives a 
l’art independent i a les organitzacions culturals, i dotze països preveien retallades en els projectes 

culturals. D’altra banda, vuit països preveien un finançament addicional en projectes culturals per 
estimular el treball i només cinc apostaven per invertir en indústries creatives per generar ocupació. 

Aquestes xifres sobre el terreny no es varen contradir en les dades recollides a posteriori. Segons 

dades de l’Eurostat, la despesa pública en cultura en el període 2008-2014 d’Espanya va baixar 

un 34%; la d’Itàlia, un 24%; la de Portugal, un 32%, i en canvi la de França va pujar un 13%; la 

d’Alemanya, un 16%, i la de Dinamarca, un 7%. A Andorra la despesa del Ministeri de Cultura en el 
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mateix període va minvar un 24,74%21. A Espanya, país amb el qual Andorra comparteix molts trets 

culturals, el consum de béns culturals va descendir un 27,7% en sis anys. Com es pot apreciar, hi ha 

una contradicció molt gran entre les consignes aprovades a les grans trobades internacionals i les 

polítiques que realment es varen portar a terme durant la crisi. De la mateixa manera que aquestes 

xifres fan palès el doble ritme de l’economia europea i com es relaciona amb la percepció que tenen 

els països del nord i del sud del paper de la cultura.

Dins aquest context de crisi, el 2010 es va portar a terme la Cimera del Mil·lenni de les Nacions Uni-

des per vetllar pel compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. El 2015, després 

d’avaluar-ne el resultat, l’Assemblea de l’ONU va aprovar els Objectius per al Desenvolupament 

Sostenible per a l’agenda 2015-2030. El document final d’aquesta cimera, Transformar el nostre 

món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, estableix 17 objectius i 169 metes. Tot i els 

projectes portats a terme durant aquest període amb bons resultats, tot i el treball conceptual fet per 

la Unesco22, tot i el consens teòric sobre la importància de la cultura per positivar la globalització23, 

en el preàmbul en què es fa la declaració de principis no apareix la cultura referenciada. Només el 

punt 36 de la declaració fa referència directa a la cultura i a la diversitat cultural.

“Ens comprometem a fomentar l’entesa entre diferents cultures, la tolerància, el respecte mutu i els 

valors ètics de la ciutadania mundial i la responsabilitat compartida. Reconeixem la diversitat natural 

i cultural del món, i també que totes les cultures i civilitzacions puguin contribuir al desenvolupament 

sostenible i tinguin un paper crucial per facilitar-lo.”

Alfons Martinell24 fa una anàlisi del text molt reveladora: “En primer lloc, no parla de diàleg de cul-

tures, que havia estat l’objectiu de la Unesco durant anys, sinó d’entesa com a expressió d’una 

percepció que les cultures en el món no s’entenen, no es toleren ni es respecten. D’altra banda, 

reconeixen la diversitat cultural al món d’una manera molt genèrica. Però quan parlen de contribució 

al desenvolupament sostenible tracten conjuntament cultures i civilitzacions, fet que mostra certa 

confusió o manipulació conceptual en tractar de la mateixa manera aquests dos termes tan delicats 

i preocupants en el context mundial contemporani. Aquest punt ens orienta molt sobre l’enfocament 

que té la declaració en el tractament de la cultura.” Martinell evidencia amb la seva anàlisi la manca 

de rellevància de la cultura en aquests objectius i n’explica algunes de les raons. La primera és la 

precaució dels estats per incorporar referències culturals en els acords internacionals, ja que existei-

xen conflictes al món que tenen una dimensió cultural. Després, basant-se en l’observació del debat 
a la Convenció de la Diversitat Cultural de 2005, Martinell observa que els estats tenen problemes 

per assumir les dificultats de respectar la diversitat cultural dins els seus límits i això dificulta l’ac-

ceptació de la diversitat més enllà de la correcció política. Un dels topalls més importants a l’hora 

d’integrar la cultura en els Objectius de Desenvolupament és l’existència de posicions paternalistes 

21Dades proporcionades per el Ministeri de Cultura. No hi ha dades de la despesa conjunta amb els comuns abans de 
2012.
22Indicadores de la Unesco en Cultura para el Desarrollo: Guía de Implementación elaborada sobre la base dels resultats 
obtinguts a les fases d’aplicació i prova de metodologia dels Indicadores de la Unesco en Cultura para el Desarrollo de-
senvolupades entre 2011 i 2013.
23Com queda recollit al manifest El futur que volem inclou la cultura signat per Arterial Network, Culture Action Europe, 
Culture 21, IFACCA, IFCCD, ICOMOS, IFLA, International Music Council i la Red Latinoamericana de Arte para la Trans-
formación Social. http://culture2030goal.net/?page_id=196
24Martinell, Alfons (2015). Cultura i desenvolupament. Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya.
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que entenen la cultura com una cosa prescindible o un luxe innecessari en contextos de pobresa 

econòmica.

Martinell considera que les Nacions Unides tracten de manera desigual les seves agències i que 

la Unesco hauria d’haver tingut un paper molt més rellevant dins la redacció d’aquests objectius. 

Irina Bokova, directora general de la Unesco, va participar en diferents actes i comissions durant 

la setantena Assemblea de les Nacions Unides que expliquen l’esforç de la Unesco per trobar un 

lloc a la cultura en aquests objectius. Els tres punts més actius d’aquesta participació varen ser la 

proposta d’accions per desenvolupar una educació de qualitat, per protegir el patrimoni cultural dels 

extremismes bel·ligerants i accions per posicionar les polítiques d’igualtat de gènere per al desen-

volupament sostenible. La posició realista de l’anàlisi de Martinell sobre el paper real de la cultura a 

la governabilitat dels estats no nega els esforços i l’assoliment de moltes iniciatives que demostren 

que la cultura és el quart pilar per al desenvolupament sostenible. De fet, tot i que la cultura no apa-

reix referenciada explícitament als ODS, interessants documents de la Unesco o de Culture 21 han 

servit de guia per als gestors i governs que han volgut entendre la cultura com un eix transversal 

per millorar les seves polítiques.

A La Cultura en els Objectius per al Desenvolupament Sostenible: Guia pràctica per a l’acció local 

de la CGLU (2018) s’explica punt per punt la importància de la cultura per portar a bon terme els 

objectius. A l’objectiu primer: “Erradicar la pobresa en totes les formes i a tot el món”, la cultura juga 

un paper important. No poder accedir a la cultura o als serveis culturals bàsics, a banda d’una falta 

greu al compliment dels drets humans, és una forma de pobresa. A més, les expressions, els béns, 

els serveis i el patrimoni cultural poden contribuir al desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible. 

Experiències com El Jardí de la Música Reem Doogo, a Burkina Faso, han significat el sorgiment 
de petites empreses culturals i una oportunitat per als més joves de trobar una ocupació. El quart 

objectiu: “Garantir una educació de qualitat inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure les oportu-

nitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”, juntament amb la meta 4.7: “Garantir que tot 

l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament 

sostenible, mitjançant, entre d’altres, l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils 

de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-

vio lència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al 

desenvolupament sostenible”, demana que el disseny curricular de tots els nivells educatius estigui 

enfocat des de la cultura. Entendre i treballar des del coneixement de la realitat cultural del lloc, des 

de la història pròpia a la diversitat que genera el nou relat identitari, és indispensable igual que buscar 

la manera d’acabar amb el desconeixement de la diversitat social i de gènere. Les xifres i anàlisis 

demostren que la diversitat social i de gènere provoca més tensions i conflictes que la identitària. 
Per això s’expressa el cinquè objectiu: “Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i 

nenes.” L’enfocament cultural aquí ho és tot, és impossible enfrontar les terribles conseqüències deri-

vades dels conflictes de gènere, sense entendre que un nombre molt gran de cultures estan basades 
en estructures patriarcals infames. S’ha de reconèixer que la dona ha estat apartada o amagada del 

relat formatiu de la cultura. Ser conscients d’aquest greuge i analitzar els processos culturals des 

d’aquest prisma és un deure que tenim com a societat. “Fomentar el creixement econòmic sostingut, 

inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a totes les persones” és el 

vuitè objectiu. La sensibilitat i el coneixement de la capacitat creativa de la població i el coneixement 

i amor pel propi patrimoni, material i immaterial, esdevé un requisit indispensable per poder realitzar 
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polítiques de desenvolupament de les indústries culturals. De la mateixa manera s’hauria de conèixer 

i reconèixer el valor del patrimoni natural i cultural del nostre territori per poder idear polítiques que 

afavoreixin un turisme més sostenible si es volen complir les metes 8.3 i 8.925 amb garanties d’èxit. 

És recomanable millorar el teixit cultural intern abans de vendre a l’exterior una idea en la qual no es 

creu. Projectes de ciutats com Bilbao o Màlaga s’han aprofitat, d’una banda, per reconstruir una ciu-

tat industrial degradada i, de l’altra, s’ha ampliat l’oferta turística de sol i platja. Altres iniciatives com 

CULTURAT de la de la regió d’Atibi-Témiscamingue al Quebec impulsen projectes participatius en els 

quals intervenen els governs locals i la societat civil (incloses les comunitats indígenes) per promoure 

el turisme cultural sostenible. Aquestes accions, entre moltes altres iniciatives per ampliar el teixit em-

presarial amb indústries creatives, han assolit fites importants, com la de la inserció al mercat laboral 
de molts joves. Això lligaria amb l’objectiu novè: “Desenvolupar infraestructures resilients, promoure 

la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.” Un altre objectiu de desenvolupa-

ment que està relacionat amb la cultura és el que fa referència a la desigualtat en i entre els països 

(objectiu 10). Molts dels conflictes tenen una base cultural i, malauradament, encara s’associen com-

portaments culturals a la posició social. Per això és recomanable que es posin en marxa processos 

participatius de base cultural que ajudin a frenar la discriminació, igual que és imprescindible que 

s’entengui el vessant cultural de tots els processos migratoris. Per “promoure societats pacífiques i 
inclusives pel desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom i desenvolupar 

institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells” s’han de tenir en compte els aspec-

tes culturals que rauen en tot conflicte humà. Només un profund coneixement de la cultura de l’altre 
pot proporcionar les bases d’un debat ple i resolutiu.

Sembla evident que la cultura, entesa des de tots els vessants, és un element indispensable per 

aplicar mesures efectives per assolir els objectius de desenvolupament sostenible. S’ha de vigilar 

que aquesta transversalitat no dilueixi els valors intrínsecs del fet cultural. No s’hauria de caure en 

l’error de buscar, costi el que costi, una utilitat a allò que quasi totes les instàncies econòmiques i 

polítiques han considerat inútil. Una mala formació dels gestors juntament amb la manca de reflexió, 
propiciada per la urgència que caracteritza l’acció política actual, pot desfigurar tant el fet cultural 
que es perdi de vista la funció principal de la cultura: ampliar l’esfera de l’ésser.

El 2015 es va redactar l’Informe Mundial de la Convenció de 2005 de la Unesco amb el suggeridor títol: 

Repensar les polítiques culturals26. En aquest informe es concreten quatre objectius bàsics que han de 

servir de marc conceptual per a la realització de polítiques que “promoguin sistemes de governança i la 

diversitat de les expressions culturals basades en processos informats, transparents i participatius”, i que 

entenguin la transversalitat de la cultura com a factor clau per al desenvolupament sostenible.

El primer objectiu fa referència a les governances culturals sostenibles i demana que les polítiques 

nacionals contribueixin a la creació, producció, distribució i accés a diversos béns i serveis culturals. 

Aquestes polítiques s’han de consensuar i desenvolupar juntament amb totes les altres adminis-

258.3. Promoure polítiques orientades al desenvolupament que recolzin les activitats productives, la creació d’ocupació 
digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i fomentar la regularització i el creixement de les microempreses i les 
petites i mitjanes empreses, mitjançant, entre d’altres, l’accés a serveis financers.
8.9. Per al 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui 
la cultura i els productes locals.
26https://es.unesco.org/creativity/global-report-2015
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tracions per aconseguir una millor incidència a tot el territori. Pel que fa als mitjans de comunicació 

públics, aquests han de ser legalment definits i han de representar els interessos de tota la població. 
L’interès general no té res a veure amb l’interès de la majoria. Els mitjans públics segueixen sent un 

mitjà de difusió i de pedagogia indispensables per afavorir un accés crític a la cultura. La base le-

gislativa ha de fomentar l’accés universal a internet, de la mateixa manera que les polítiques han de 

promoure la participació de la societat civil a l’entorn digital, a més d’incentivar la creativitat digital. 

Aquesta creativitat aplicada a l’economia pot ampliar el teixit empresarial del país. La participació 

de la societat civil en l’elaboració i implementació d’aquestes polítiques és el punt més interessant 

de tots aquests moviments. Fins aquest moment ha sigut habitual considerar la ciutadania com un 

element passiu, com a públic, i l’únic barem vàlid per mesurar l’èxit de la política era la quantitat 

d’usuaris de l’acció.

El segon objectiu és l’assoliment d’un flux equilibrat de serveis i béns culturals i l’increment de la 
mobilitat dels artistes i dels professionals culturals. S’ha de promoure l’intercanvi i la mobilitat dels 

artistes. L’informe fa referència sobretot a l’hemisferi sud, amb la seva riquesa cultural i creativa i 

l’escassa participació en els moviments econòmics mundials. La base legislativa ha de garantir, i les 

polítiques i mesures han de donar suport al flux de béns i serveis culturals. Les evidències demos-

tren que noves polítiques aplicades a intercanvis comercials equilibren aquest flux de béns culturals. 
L’exempció cultural a alguns tractats comercials i la lluita contra el tràfic il·lícit dels béns culturals ha 
propiciat el creixement, petit, de les xifres d’exportació dels països menys desenvolupats.

El tercer objectiu és integrar la cultura en el marc del desenvolupament sostenible. El punt més com-

plicat d’aplicar. Tots els agents socials han d’incloure la cultura com una dimensió estratègica. Per 

arribar a aquest punt manquen accions dels agents culturals per millorar la pedagogia i la connexió 

del ciutadà amb la cultura. Serà impossible “convèncer” la societat d’aquesta importància transver-

sal de la cultura si no es milloren les capacitats i atribucions dels gestors culturals. A banda d’aques-

ta transversalitat de la cultura, s’han d’idear polítiques per millorar l’accés a la cultura a grups socials 

vulnerables. No es tracta només de subvencionar accions, com concerts o obres de teatre, sinó de 

pensar com la totalitat dels habitants del nostre país poden participar en la cultura, entesa des de 

tots els seus vessants. No s’haurien d’establir polítiques que propiciïn accions que maquillin la rea-

litat social de manera puntual. Es necessiten apostes valentes que permetin l’error. Sense aquests 

errors és impossible avançar. No oblidem que l’accés a la cultura és un dret universal i que no pro-

piciar aquest accés resulta, a la pràctica, igual de nociu que prohibir-lo. L’últim dels quatre objectius 

és promoure els drets humans i les llibertats fonamentals com a prerequisits per a la creació i dis-

tribució de les diverses expressions culturals. S’han d’implementar mesures per defensar els drets 

socials i econòmics dels artistes. Així com preservar la seva llibertat d’expressió. Si els artistes no 

tenen un marc legal afavoridor que prevegi totes les seves especificitats resulta impossible crear un 
teixit creatiu prou sòlid per convertir-se en indústria cultural. Sense aquest teixit econòmic l’artista 

depèn exclusivament de la subvenció pública. L’Informe Especial sobre la Llibertat d’Expressió de 

l’ONU, publicat pel Consell de Drets Humans de l’ONU el març de 2013, es basa en les llibertats 

imprescindibles per al desenvolupament creatiu i artístic. El 2014, Freemuse27 va registrar 711 atacs 

27The World Forum on Music and Censorship és una organització no governamental internacional amb seu a Copenha-
guen, compromesa amb la promoció de la llibertat d’expressió per a músics de tot el món. https://freemuse.org
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en 91 països a la llibertat d’expressió artística. Tot i que el percentatge d’atacs als drets dels artistes 

és molt més reduït que el dels periodistes, se sap que no totes les amenaces a artistes comprome-

sos amb causes socials acaben denunciant-se i per això no es registren. L’autocensura28 derivada 

de la ultracorrecció política, per aconseguir una subvenció, concert o exposició, també és un llast 

per afavorir la diversitat cultural i creativa que es podria mitigar amb unes polítiques més obertes i 

inclusives. Aquest últim objectiu també es concreta en la igualtat de gènere. S’han de fer polítiques 

que defensin específicament els drets culturals de les dones. I, com hem dit abans, rescabalar el 
greuge històric d’apartar-les del relat oficial de l’art i de la cultura.

DARRERES REFLEXIONS

Davant un escenari mundial poc encoratjador, conscients, a causa de la Covid-19, de la fragilitat de 

la nostra existència, no queda cap més alternativa que canviar el rumb de la política cultural. El rol 

del gestor, sobretot el públic, no es pot limitar a programar esdeveniments i repartir subvencions. 

El gestor cultural ha de propiciar la creació de polítiques que esdevinguin transversals i ajudin de 

manera efectiva en la construcció d’un teixit social més divers, inclusiu i conscient. Una conscièn-

cia que capaciti l’individu a entendre i estimar quelcom més lluny de la seva pròpia existència. La 

cultura és eminentment un fet social, comunicatiu, que té el poder d’unir (o separar) els individus. 

La política cultural ha d’ajudar a contrarestar les màximes liberals que han atorgat a l’individu una 

importància per sobre del col·lectiu, fet que ha resultat ser molt nociu per a la gent i el planeta. La 

creença que l’individu ho mereix tot, que la nostra felicitat rau en l’autoafirmació constant, ha privat 
la humanitat globalitzada d’entendre la nostra consciència dins un tot, natural o social. Fer participar 

tota població de la construcció de les polítiques no és una tasca gens fàcil. Es pot caure ràpidament 

en accions buides i infructuoses que caiguin en el populisme i no ajudin el creixement social. La 

correcta preparació i reciclatge dels agents i la voluntat política de portar a terme accions a llarg 

termini, preses amb valentia després de la reflexió, són indispensables per assolir els objectius. 
Les noves polítiques culturals han d’anar un pas més enllà igual que els gestors i la societat ho ha 

de fer. La cultura amplia la visió del món, ajuda a conèixer i reconèixer el que ens envolta i aquest 

coneixement condueix a l’estima. Aquest amor és l’únic corrector ètic que pot reconduir la societat 

cap a un respecte veritable a la natura i als altres individus.

28No es parla només del missatge, sinó també del vehicle d’expressió artística.
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LA IDENTITAT CULTURAL

“El sentiment de la identitat nacional, de la ciutadania, és profund i complex, i no es presta a re-

duccions simplificadores. Però, com tot sentiment, tan sols adquireix solidesa quan troba suport en 
racionalitzacions culturals, al servei d’una visió compartida del futur de la col·lectivitat. En tot país, la 

cultura nacional està formada per un conjunt d’elements complexos i variats: essencialment lingüís-

tics, històrics, religiosos, geogràfics i ètics. La llengua és un element primordial. No hi ha pensament 
sense llenguatge, i tot coneixement s’expressa en una llengua: sovint, a través de la llengua s’ha 

forjat i mantingut un esperit nacional. Amb tot, la sola identitat lingüística no és suficient per a crear 
una consciència nacional. La història té un valor i una força almenys iguals que la llengua, i la nostra 

història aglutina elements que no es troben en cap altre lloc del món: quina enorme riquesa ens 

confereix set segles d’independència i de neutralitat. La geografia és, per a nosaltres, una feblesa i 
una força alhora, però, en tot cas, està indissociablement unida a la nostra identitat. La nostra ètica 

ens ve dictada per la història: la tradició cristiana i els valors universals dels drets de l’home.”

Preàmbul de la Llei de l’Escola Andorrana, de 02-05-1989.

Aquest text del preàmbul de la Llei de l’Escola Andorrana conté termes com el d’identitat nacional, 

consciència nacional, ciutadania, sentiment. Tots aquests termes són complexos de definir i molt més 
d’adaptar-los a una realitat concreta, i complexa, com l’andorrana. Aquest capítol no pretén esclarir el 

misteri de l’andorranitat, per això es necessitarien moltes pàgines i un treball metodològic diferent del 

que s’ha emprat. Amb aquestes línies es volen endreçar els conceptes i les dades per entendre com 

la seva percepció ha influït a l’hora de crear i implementar les polítiques culturals.

La identitat nacional va lligada a la definició de nació. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut 

d’Estudis Catalans (DIEC) defineix nació d’aquesta manera:

“Comunitat de persones que participen d’un sentiment d’identitat col·lectiva singular, a partir d’una 

sèrie de característiques compartides en el camp cultural, jurídic, lingüístic o altre.”

La idea de nació, sorgida després de la Revolució Francesa, volia agrupar les col·lectivitats o co-

munitats sota un únic paraigua cultural. Com diu Ferdinand Tönnies29, s’ha de donar un punt de 

partida, alguna cosa que conservi la unitat tot i els factors de separació. La comunitat es produeix 

de manera natural per satisfer una de les necessitats essencials dels humans: la seguretat. Però 

la nacionalitat es defineix pels seus límits i no tant pel contingut que en un moment determinat els 
fixa. Ja que els trets culturals que han definit les nacions fins ara (territori, raça, llengua, religió, 
història, costums) no són significats estàtics i immodificables i necessiten perquè resultin útils per 
generar identitat que els subjectes de la comunitat els interioritzin i els entenguin gairebé com a 

axiomes30. Totes les configuracions territorials i polítiques europees s’han estructurat sota la idea 
de nació31. Les seves virtuts i defectes han condicionat els fets històrics del segle XIX i XX. Sovint 

a occident per idear polítiques culturals es parteix de la base que la identitat nacional és una assi-

29Tönnies, F. (1979). Comunidad y asociación. Barcelona, Península.
30Wallerstein, W. (1992). Culture as the ideological Battleground of the Modern World-System. Londres, Sage Publications.
31Més aviat sota la idea de l’Estat nació que implica que totes les estructures administratives de la comunitat s’expressen 
sobre elements culturals configuradors de la idea comuna.
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milació intersubjectiva de la cultura que té com a funció principal posar límits entre nosaltres i els 

altres.

Les identitats col·lectives es construeixen per analogia amb les identitats individuals. Igual que els 

processos d’autoidentificació i diferenciació limiten les relacions entre jo i els altres també ho fan 

entre nosaltres i els altres. Elements socials molt primaris basats en les relacions afectives íntimes 

(família, parella, amics) i en l’afecció emocional a certes possessions materials (el nostre cos, una 

cançó, un paisatge, una casa) configuren les nostres peculiaritats. Però, de la mateixa manera, 
poden esdevenir aspectes comuns amb altres individus que acabaran formant un nosaltres. L’au-

toidentificació d’un subjecte necessita el reconeixement de la resta de subjectes amb qui interac-

tua. Es necessita que els altres puguin percebre i acceptar la representació de la idea d’un mateix. 

Segons Bourdieu32, el món social és també representació i voluntat, i existir socialment també vol 

dir ser percebut com a diferent. La voluntat, la representació i ser percebut i entès per els altres 

també és una característica de la identitat col·lectiva. Una de les funcions universalment atribuïdes 

a la cultura és la de diferenciar un grup d’un altre grup. En aquest sentit es pot referenciar la de-

finició de cultura de la Unesco que l’assenyala com un conjunt distintiu d’una societat. La cultura 
ens uneix a un nosaltres i ens separa de els altres, però si la cultura és acció i els trets culturals 

canvien constantment per innovació o transferència de significats. Això vol dir que els seus porta-

dors canvien d’identitat?

François Jullien33 afirma que la identitat cultural no existeix. Les identitats col·lectives són molt més 

elàstiques que les personals i això fa que estructures polítiques com l’Estat nació estiguin caduques 

i presentin més problemes que solucions. La necessitat d’aixopluc de l’individu el segueix portant a 

buscar significats dins el col·lectiu. Seguint el pensament de Jullien, aquesta recerca de seguretat 
en l’arrelament individual a una idea del passat comuna no és vàlida perquè és una interpretació 

mitològica. És clar que funciona de bàlsam i tranquil·litza, el problema ve quan s’intenta passar 

quelcom natural (la necessitat de pertànyer) com si fos un tret cultural.

Aquesta concepció quasi mitològica de la cultura s’ha basat en idealitzacions de moments puntuals 

del passat, de l’exaltació simbòlica d’elements com la bandera, l’himne i, sobretot, a atorgar al fet 

popular la capacitat de ser portador de l’essència identificadora original. Segons García Canclini34, 

entendre les cultures populars locals com la reserva última de certes tradicions que poden fer front a 

les conseqüències devastadores de la globalització provoca la reactivació de nacionalismes basats 

en conceptes etnicistes i regionalistes. Reduir la construcció d’identitats a la simple exaltació de les 

tradicions locals és tan perjudicial com el desconeixement i el menysteniment d’aquestes realitats po-

pulars que promouen les orientacions neoliberals globalitzadores. Els símbols identitaris i la seva con-

nexió emocional amb l’individu porten a pensar en una de les idees que apareixen en el text introduc-

tori: el sentiment nacional. El Volkgeist de Herder i els romàntics alemanys representa una connexió 

emocional i religiosa amb el passat. Aquesta idea ha marcat a foc la manera d’entendre la consciència 

identitària dels pobles europeus. I a Andorra? El sentiment nacional és el principi identitari?

32Bourdieu, P. (1985). Dialogue à propos de l’histoire culturelle. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n. 59 p. 86-93.
33Jullien, F. (2017) La identidad cultural no existe. Madrid, Taurus.
34García Canclini, N. (2000). Cultura popular: de la épica al simulacro. Barcelona, Quaderns portàtils MACBA.
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Per realitzar aquest capítol s’han entrevistat un total de dotze persones buscant la màxima repre-

sentativitat dels ciutadans d’Andorra. Malgrat la dimensió de la mostra, la profunditat de les entre-

vistes va revelar informacions derivades d’allò que han viscut molt significatives. No es tracta de 
realitzar un estudi sociològic sobre la percepció de la identitat del total de la població d’Andorra, 

treball que seria interessant tenir, sinó d’entendre com ha afectat la idea identitària sobre les políti-

ques culturals.

A la pregunta de si existeix un sentiment nacional, les persones entrevistades han contestat majori-

tàriament que no, si més no de la mateixa manera que es representa tradicionalment un sentiment 

nacionalista francès, català o espanyol. Frases com: “La bandera i l’himne fan vibrar molt poca gent” 

o “cada andorrà viu aquesta idea de diferent manera”. O percepcions que “només un fragment de la 

societat es pot sentir d’aquesta forma”. Una part de la societat entén i experimenta aquest sentiment 

però reconeix que se’l guarda per a ella. La multiplicitat de realitats i orígens de la societat fan que 

no existeixi una idea nacional unificada. En aquest sentit, de manera humorística, un dels entre-

vistats fa esment a la manca de seguiment de la simbologia nacional: “El Dia de Meritxell s’hauria 

d’anomenar el Dia de Salou.”

Totes les afirmacions van cap al mateix sentit. La vivència dels símbols que normalment s’associen al 
refermament emocional de l’esperit nacional no està unificada en un relat unitari. La polièdrica socie-

tat andorrana s’endinsa en la cultura de manera molt diversa. Abans d’analitzar el perquè d’aquesta 

manca de sentiment nacional, entès de la forma que l’entenen (o entenien) majoritàriament les soci-

etats europees, caldria fer la pregunta de si existeixen uns trets culturals pròpiament andorrans.

Fiter i Rossell expressa en el capítol III del llibre I del Manual Digest: “Valls de Andorra son propia y 

verdadera Cataluña, com âpart de aquest Principat; Andorrans son propiament Catalans en tot rigor, 

y gosan com â tals varias prerrogativas en ell.”

Afirmacions valentes tenint en compte l’època de publicació35. Però al següent capítol afirma: “Valls 

de Andorra no obstant de ser part de Cataluña, may han dependit desde la expulcio dels Moros de 

ellas, del Govern, delas Lleys, tant civils, que Criminals, dela Politica, Economia, Usatges, ni altra 

disposicio Secular de dit Principat, si de las Canonicas, Eglesiasticas, Provincials y Diocessanas, 

respectivament, lleys y Costums de ell.”

Així doncs, l’andorranitat es connecta territorialment i lingüísticament amb el Pirineu català però 

no políticament ni jurídicament. En certa manera, la diferenciació cultural de base s’expressa en 

termes més materials que ideològics. Ha aparegut en les respostes la idea que no existeix una cul-

tura, entesa de manera etnològica, pròpiament andorrana. En tot cas, es podria parlar d’un caràcter 

andorrà, una manera de fer comuna a la gent que ha habitat històricament les valls.

Si no hi ha referències simbòliques pròpies, la identitat s’expressa en termes materials. En aquest 

sentit apareix aquesta idea recollida de les entrevistes: “La nostra cultura l’entenc com un marc 

legal i institucional […] em reconec amb els altres andorrans com a propietaris i responsables de la 

terra.” La conformació, doncs, d’aquesta identitat cultural primigènia no es basa tant en connexions 

35La publicació del Manual Digest és de l’any 1748. Just a l’època de desplegament del Decret de Nova Planta al país veí.
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simbòliques amb uns colors, unes notes musicals o una història idealitzada, sinó amb la transmissió 

d’unes històries sobre pastures, esforços, misèries i bonances que han conformat una manera de 

ser i de gestionar un territori. Territori que s’estima perquè es posseeix i et responsabilitza vers ell 

perquè ha sigut el suport dels ancestres i ho haurà de ser de les properes generacions. Aquesta 

concepció materialista s’explica per aquest caràcter “pràctic, dur i desconfiat” que ha permès sobre-

viure i mantenir-se independents durant moltes generacions. Això no vol dir que en aquesta percep-

ció de la cultura no es valorin connexions més mitològiques basades, sobretot, en la participació de 

tradicions festives populars.

A la pregunta de si gran part de la població entén la idea de sentiment nacional o participa d’aquesta 

cultura andorrana primigènia, la totalitat dels entrevistats afirmen que “pocs andorrans hi participen”. 
Hi participen poc perquè “d’andorrans que sentiren la padrina explicar històries de les vaques vora 

el foc n’hi ha molt pocs”. I és que a l’Andorra actual la immigració és un dels elements que més 

caracteritzen la societat.

Per poder entendre les polítiques culturals que s’han portat a terme a Andorra és indispensable 

conèixer aquests fluxos migratoris i en quina mesura han incidit a la fisonomia identitària andorrana. 
De la mateixa manera que cal analitzar quines mesures s’han pres per afavorir la integració dels 

nouvinguts.

Abans dels anys trenta del segle XX la societat era molt homogènia. Una societat tradicional amb una 

economia de subsistència que no estava aïllada del món. Molts andorrans entraven i sortien del país, 

per anar a treballar, a mercats i fires o a fer negocis, de la mateixa manera que molts estrangers visi-
taven el país per les mateixes qüestions. Els primers anys del segle XX Andorra, sotmesa a una dura 

crisi de treball, era emissora d’emigrants cap a Barcelona o al sud de França (Badia Gomis, 2010).

Durant el període de la Guerra Civil Espanyola i de la Segona Guerra Mundial la condició d’Estat 

neutre i independent va facilitar la formació de nou capital. Aquest provenia de la utilització del 

país com a port de distribució de mercaderies entre Espanya i França. Això no s’hauria aconseguit 

sense les obres de FHASA. Durant la dècada de 1930 es va electrificar el país i es varen obrir les 
comunicacions viàries bàsiques. Aquest fet va afavorir el trànsit de persones i de mercaderies així 

com va significar un canvi de la tendència migratòria. Durant els anys quaranta va seguir creixent la 
immigració fins arribar l’any 1951 a 6.310 habitants36. Els anys posteriors degut al retorn d’exiliats 

als seus països el nombre d’habitants va caure un 13% fins l’any 1955, que començaria un creixe-

ment important de la demografia. L’activitat comercial creixent i la popularització de l’esquí, lligades 
al progressiu augment de la capacitat adquisitiva dels països veïns, varen significar un creixement 
econòmic i demogràfic. A més d’una expansió urbanística descontrolada. Durant la dècada dels 
seixanta la població passa de 8.392 habitants a 18.233. El creixement continua però amb menys 

intensitat durant la dècada dels setanta. L’any 1979 la població ascendia a 31.274 habitants. Aquest 

creixement migratori provocà que l’any 1963 la població de nacionalitat andorrana representés el 

33,3% del total. El 62,2% són espanyols; el 3,6%, francesos, i el 0,9%, d’altres nacionalitats. Du-

rant els anys setanta va augmentar la població de nacionalitat espanyola i francesa, mentre que 

36Totes les demogràfiques d’aquest capítol estan extretes de Lluelles, M. J. coord. (2010). Impacte de la immigració a 
Andorra. Andorra, Ed. Govern d’Andorra.
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l’andorrana anava disminuint fins al 28,8% l’any 1979. Els anys vuitanta i noranta augmenten amb 
força els immigrants de nacionalitat portuguesa (10,5% a mitjan noranta), superant els francesos 

com a segona nacionalitat més nombrosa després dels espanyols. Arran de la Llei qualificada de la 
nacionalitat, del 3 de setembre de 1993, i la del 5 d’octubre de 1995, es va naturalitzar una part de 

la població estrangera, fet que va provocar que des de 2005 la població andorrana superés l’espa-

nyola, amb el 36% i el 33%, respectivament. Això no comporta en cap cas un augment significatiu 
de polítiques culturals identitàries o un augment de la participació en les tradicions populars. La 

població i la immigració han anat creixent, menys en alguns moments de desacceleració econòmica 

(anys 1994-1997), fins assolir la xifra de 83.127 habitants el 2007. La crisi financera i de l’habitatge 
marquen una tendència demogràfica a la baixa fins arribar a 77.543 habitants el 2019.

És evident que davant un creixement demogràfic tan important mantenir una idea identitària unità-

ria és molt difícil i, possiblement, poc pràctica per aconseguir la concòrdia social. Entre la població 

immigrada hi ha perfils molt diferenciats. Els emigrats dels anys cinquanta i seixanta, principalment 
catalans, varen aterrar a Andorra moguts per la possibilitat de crear un negoci en un moment de 

màxima expansió econòmica. Aquest col·lectiu ha sigut el que s’ha integrat de manera més fàcil. 

Segons s’extreu de les entrevistes, la immigració dels anys cinquanta, majoritàriament catalana, es 

va integrar de manera més fàcil que la dels anys vuitanta. La raó és que la percepció dels andorrans 

de llavors veia la vinguda de persones com un motor de creixement, sobretot en àrees de negoci 

que ells no controlaven. L’altra raó donada és la connexió cultural, “el dret i els costums eren molt 

semblants als nostres”. Torna a aparèixer aquest lligam cultural amb Catalunya juntament amb la 

idea d’una andorranitat més materialista.

Molts dels immigrants venen a Andorra a treballar com a assalariats buscant millors condicions que 

al seu lloc d’origen. La implicació d’aquesta gent a la vida social andorrana és desigual i depèn molt 

del lloc que ocupa a l’escala laboral i les condicions de vida que té. Aquest procés de transformació 

de l’estructura productiva i demogràfica d’Andorra cap a la modernitat s’ha produït de forma similar 
als països de l’entorn, però de manera molt accelerada. S’ha passat de la modernitat a la postmo-

dernitat en molt poc temps. Segons Bauman37, la modernitat comença amb la pèrdua de la comu-

nitat i la recerca de la identitat personal. D’aquesta manera es perd seguretat i es guanya llibertat. 

S’havien de fondre els sòlids ordres donats per construir vincles nous més segurs socialment. El  

treball establia vincles duradors i ferms entre les persones i d’aquesta manera es convertia en un 

tret d’identitat. Els individus deixaven els vells col·lectius per pertànyer a uns nous grups sorgits 

d’aquesta nova rutina, dissenyada artificialment, que proporcionava un marc estable i sòlid a les 
persones. Aquest sistema industrial de classes es va dissoldre en molt poc temps en la modernitat 

líquida38. El món globalitzat, gràcies a les noves tecnologies, atorga més importància a la comunica-

ció amb el món extern que entre els membres del grup proper. Ja no existeixen mons naturals i els 

éssers humans busquen comunitats artificials on trobar-se segurs. Aquest escenari mundial no aju-

da gaire a l’expansió d’un model nacional que sembla obsolet. Aquesta oda a la llibertat indivi dual, 

lligada a les idees de funcionalitat i rendibilitat pròpies del sistema capitalista últim, ha provocat que 

a Andorra s’hagi perdut interacció social veïnal i que, en general, s’hagi entès la nova configuració 

37Bauman, Z. (2003). Comunidad. En busca de seguridad en un mudo hostil. Madrid, Siglo XXI de España Editores.
38Terme que usa el filòsof polonès per descriure el període dels noranta fins avui dia. Bauman, Z. (2006) Modernidad líqui-
da. Mèxic, Fondo de Cultura Económica.
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social, ja no com l’evolució d’una societat agrària lligada al territori, sinó com una societat cosmopo-

lita lligada al món global.

La renda i el nivell de vida han augmentat considerablement però de manera desigual. Per poder 

fer possible aquest nivell elevat l’activitat laboral s’intensifica. Les jornades es dilaten (sobretot en 
el comerç i en l’hoteleria) i deixen d’existir dies festius, vacances o caps de setmana39. Tot plegat 

comporta moltes dificultats per poder gaudir de temps d’oci i, de retruc, limita la participació social a 
les activitats de la comunitat. Els horaris d’assajos d’algunes corals i esbarts són una bogeria si els 

comparem amb els francesos i exagerats si ho fem amb els espanyols. Si no hi ha participació social 

és molt difícil la creació de realitats comunes.

“El reconeixement del tema de la immigració en termes de problema és notori, com a mínim, durant 

tota la dècada dels setanta; no obstant això, fins al 1980 la política que es porta a terme consisteix a 
deixar fer, sense emprendre cap programa d’acció. Així, podríem dir, fent una anàlisi retrospectiva, 

que queda dibuixada una primera fase (1970-1980) en la qual s’identifica el problema i es decideix 
no fer res.” Aquestes paraules de Ladislau Baró Solà40 indiquen la percepció que la societat andor-

rana tenia de la immigració. Com a moltes societats europees, en què l’emigració no havia contribuït 

a la formació de l’Estat nació, a Andorra, en moments concrets, s’ha entès la immigració com un risc 

que pot comportar pèrdues de drets socials i problemes de convivència lligats a la pèrdua dels trets 

culturals identitaris. En un informe41 de l’any 1979 encarregat pel Consell General es considera que 

“la immigració constitueix en l’actualitat un dels problemes més greus que es plantegen a Andorra”. 

La desproporció entre la població autòctona i la immigrada “provoca un conjunt de tensions, desa-

justos i contradiccions que poden ésser a la llarga desestabilitzadors de la societat andorrana”. L’in-

forme proposa l’establiment d’unes quotes per regular l’entrada d’immigrants així com replantejar-se 

els drets polítics dels residents per potenciar la identitat andorrana dels immigrants. L’any 1987 un 

altre informe realitzat per G. Tapinos, encarregat pel cap de Govern, recomanava subordinar l’objec-

tiu econòmic al manteniment de la cohesió social de la nació andorrana (Lluelles, 2010). En alguns 

textos legislatius sobre el tema també es té la percepció que la immigració esdevé un problema per 

a la identitat nacional:

“Si la immigració constituïa ja un problema important a l’inici de la dècada dels 80 –data de la redac-

ció del vigent Decret de Bases sobre la immigració– avui aquest fenomen s’ha agreujat molt sen-

siblement, degut, per una banda, al creixement molt important de l’activitat econòmica d’Andorra, i 

per l’altra, a l’agreujament catastròfic del problema de l’habitacle, donat que malgrat es construeixi 
molt, els pisos amb uns preus prohibitius, són destinats exclusivament a la venda i, en la majoria 

dels casos, adquirits per inversors estrangers.” (Edicte de 13-07-1990 pel qual es publica la quota 

d’Immigració per a l’any 1990).

“La realització de diferents estudis demogràfics en el decurs dels darrers anys ha tornat a plantejar 
la necessitat acuitant d’establir un nou equilibri entre la comunitat andorrana i la no andorrana. Es 

39Batalla, Casals, Fernández i Micó (2010). Impacte social de la Immigració, esborrany del capítol II de Lluelles, M. J. 
(2010). Impacte de la immigració a Andorra. Govern d’Andorra.
40Baró, L. (1991). La política d’immigració a Andorra 1980-1990. Els moviments migratoris a Andorra. Andorra, ed. Maià.
41Estivill, J. (1979). La immigració a Andorra. Consell General.
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tracta d’una qüestió de cabdal importància per a la defensa de la identitat andorrana.” (Llei qualifi-

cada de la nacionalitat, de 03-09-1993).

“La legislació andorrana en matèria de nacionalitat, des del Decret del 17 de juny de 1939, ha tingut 

sempre com a constant la preservació de la identitat nacional. (...) Una forta immigració en els dar-

rers decennis, ha dut com a conseqüència una desproporció entre la població nacional i la forana; 

aquesta desproporció ha estat percebuda com un element que calia corregir.” (Llei qualificada de la 
nacionalitat, de 05-10-1995).

Les possibles tensions socials i els problemes d’infraestructures, a més d’una preocupació per 

l’amenaça a la integritat cultural del país, reflectits en aquests fragments podrien tenir la seva expli-
cació per la situació que la població autòctona es troba en clara minoria.

Es pot afirmar doncs que en aquests anys, si més no des de la política andorrana, es percep una 
cultura nacional pròpia que ha de conservar-se. En aquest punt, abans de parlar de les polítiques 

derivades d’aquesta preocupació s’haurien d’esclarir alguns termes.

En general Andorra entén la immigració com una cosa positiva des d’una perspectiva individualis-

ta. Hom creu que l’immigrant ha arribat al país de manera lliure, coneixent i entenent la realitat del 

país d’acollida, a la recerca d’un major benestar. La immigració és legitima perquè es valora la seva 

aportació a la vida econòmica i s’entén com una conseqüència lògica a la necessitat de mà d’obra. 

Segons l’Observatori del segon semestre de 2019 del CRES/IAE, el 81% de la població considera 

que la immigració és positiva per a Andorra. Els que han dit que era positiva ho han fet en un 67,5% 

per la raó de necessitat de mà d’obra, un 34,8% perquè afavoreix el desenvolupament i l’economia 

del país, i només un 17,9% creu que ho és per l’intercanvi cultural que representa. La perspectiva  

cultural sempre queda ofegada per l’econòmica. Segons Delgado42, la majoria dels conflictes que es 
produeixen entre comunitats diferenciades no són producte dels seus trets identitaris, sinó que es 

produeixen per desigualtats en les relacions socioeconòmiques. S’ha presentat a les converses la 

idea que la societat andorrana no està mal cohesionada per l’escala del país. El sistema actual en 

una societat més gran i amb una economia que no permetés la incorporació al mercat laboral dels 

fills dels immigrants provocaria que les desigualtats es convertissin en un problema.

Per a la població general la integració es percep quan l’estranger no planteja problemes per al se-

guiment de la vida de la població autòctona o quan passa desapercebut fusionant-se formalment a 

l’entorn cultural de base. Per a la sociologia la immigració es defineix com el procés d’incorporació 
dels immigrants a una societat d’arribada en diversos àmbits: la inserció al mercat laboral, l’as-

soliment d’un estatus jurídic, acceptació i participació dels trets culturals, la relació amb diferents 

grups poblacionals i el sentiment de pertinença nacional. Hi ha diverses formes d’incorporació dels 

immigrants que es poden resumir en dos grans grups: l’assimilacionista i el pluralista. El model 

assimilacionista, de tradició francesa, es basa en la necessitat de respectar uns valors i principis 

legals comuns i compartits per tots, per arribar a una societat cohesionada, sense tenir en compte 

la diversitat, de manera que el grup minoritari ha d’adoptar totalment els valors i normes de la so-

42Delgado, M. (1998). Diversitat i integració. Barcelona, Empúries.
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cietat dominant (submissió o absorció). El pluralisme cultural, de tradició anglosaxona, es basa en 

el reconeixement i protecció de la diversitat cultural, amb més o menys igualtat cívica o consideració 

separada de les minories (Salvadó, Casals, Fernández i Micó, 2010). Els dos sistemes presenten 

limitacions molt grans. El primer model condueix a l’exclusió social de grups la cultura dels quals 

entra en contradicció directa amb la cultura de rebuda.

El model andorrà tendeix cap al multiculturalisme. Ben entès, aquesta manera de fer s’hauria 

d’acostar a la idea de diàleg intercultural per evitar que els grups identitaris es mostrin en un mosaic 

impermeable i estàtic. La idea que convisquin diferents cultures en un territori hauria de significar la 
consecució d’una nova identitat provocada pel mestissatge de les diferents cultures. En un estat ide-

al el multiculturalisme “és el reconeixement i la promoció del pluralisme cultural com a característica 

de moltes societats. En oposició a la tendència en societats modernes d’unificació i universalització 
cultural, el multiculturalisme celebra i procura protegir la diversitat cultural, per exemple, els idiomes 

minoritaris. Al mateix temps es preocupa per la relació desigual que sovint hi ha entre les cultures 

minoritàries i la cultura majoritària43”, però posicions més relativistes com la de Charles Taylor44 ten-

deixen a legitimar les diferències per si mateixes i en si mateixes. En conseqüència, atorga a tota 

comunitat cultural que viu al si d’una societat democràtica un dret il·limitat a conservar i practicar les 

seves creences i costums, independentment de la seva conformitat o no conformitat amb els valors 

i principis morals i jurídics que regeixen en la societat d’acollida. Els crítics d’aquestes posicions afir-
men que d’aquesta manera no s’afavoreix el mestissatge i pot acabar amb l’ocupació cultural d’un 

territori si la massa social d’una cultura és més gran que una altra. De la mateixa manera, Bauman 

diu que aquesta visió relativista amaga desigualtats socials. Si els grups són estancs la diversitat 

socioeconòmica mai se supera. Prendre aquest model com a sistema eximeix els estats d’assumir 

les seves responsabilitats redistributives.

“La nova indiferència a la diferència és teoritzada com a reconeixement del pluralisme cultural, i la 

política informada i sustentada per aquesta teoria es diu de vegades multiculturalisme. Aparentment 

el multiculturalisme és guiat pel postulat de la tolerància liberal i per la voluntat de protegir el dret de 

les comunitats a l’autoafirmació i al reconeixement públic de les seves identitats triades o hereta-

des. No obstant això, a la pràctica el multiculturalisme funciona moltes vegades com a força essen-

cialment conservadora: el seu efecte és rebatejar les desigualtats, que difícilment poden concitar 

l’aprovació pública, sota el nom de diferències culturals, una cosa desitjable i digna de respecte. 

D’aquesta manera la lletjor moral de la privació i de la manca es reencarna miraculosament com a 

bellesa estètica de la varietat cultural45.”

Tenint en compte que l’observació i les dades ens indiquen que la manera andorrana d’integrar la 

immigració es basa en consideracions multiculturals relativistes, sobta, doncs, la percepció dels 

anys setanta i vuitanta envers els problemes de base cultural derivats de la inferioritat numèrica. 

Què es va pensar per superar aquests problemes i com els resolgueren finalment?

43Jary, Adam i Jary, Julia. (1991). The Harper Collins Dictionary Sociology. Nova York, Harper Perennial.
44Taylor, Charles. (2001). Multiculturalismo y la “política de reconocimiento”. Madrid, Fondo de Cultura Económica.
45Bauman, Zigmunt. (2004). Identity. Cambridge, Polity Press.
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Hi ha dos elements que Andorra ha utilitzat com a aparells integradors: l’escola i la llengua catalana. L’es-

cola és un dels instruments de cohesió social més importants dels estats. I, si entenem la cultura com un 

acte comunicatiu, la llengua ha de servir com una eina portadora d’aquest discurs cultural.

Fins l’any 1968 no trobem una llei de defensa del català tan rígida com l’Ordinació I, del 28 de juny de 

1968, del Consell General:

“Essent el català la llengua oficial de les Valls, totes les peticions adreçades a les Corporacions públiques 
hauran de ser obligatòriament redactades en català. [...] Els infractors seran sancionats amb una multa 

de 100 a 1.000 pessetes. [...] En cas de reincidència la sanció serà fixada segons criteri del M. I. Consell 
General.”

O aquest recordatori de l’any 1976 del mateix Consell:

“Considerant l’elevat nombre de documents redactats en llengua estrangera que els respectius interes-

sats aporten per a la formalització de diferents tramitacions administratives, com poden ésser la compra 

i la venda de terrenys o apartaments, o la matriculació d’automòbils, i ateses les dificultats que poden 
sorgir per a la pertinent comprovació de la legalitat i autenticitat de la documentació aportada, a causa 

de la diversitat d’usos jurídics i administratius de cada nació, a partir de la data d’avui tota documentació 

que no vingui redactada en l’idioma oficial del país o legalment traduïda al català, només serà admesa, 
excepcionalment i en casos justificats, tenint en compte les circumstàncies especials de cada cas, do-

cumentació en espanyol o francès o traduccions autentificades a qualsevulla d’aquestes dues llengües, 
i pel cas de poders atorgats a l’estranger, deuran ésser fets per davant de notari o organisme diplomàtic 

o consular francès o espanyol.”

Una nova manera de fer que inclou sancions econòmiques i la utilització d’un to una mica més dur i ca-

tegòric per defensar l’ús administratiu de la llengua.

La Constitució de 1993 diu clarament a l’article 2.1: “La llengua oficial de l’Estat és el català.” De la ma-

teixa manera que el 16 de desembre de 1999 el Consell General va aprovar la Llei d’ordenació de l’ús 

de la llengua oficial. El text està ple de referències identitàries.

“La llengua catalana és la llengua pròpia del poble andorrà; per tant, és un dels elements primor dials que en 

defineixen la identitat. El nostre idioma constitueix un element fonamental de la nostra cultura, que com la 
resta del patrimoni que la integra, mereixen la màxima protecció que li puguin oferir els poders públics. [...] 

El veïnatge amb dues llengües de gran abast demogràfic, la tradició de l’ensenyament a Andorra en aques-

tes dues llengües, la incidència dels mitjans de comunicació de masses i, més modernament, la forta im-

migració vinculada al creixement de l’economia i de la societat andorranes en aquestes darreres dècades, 

poden arribar a posar en perill la vitalitat de la nostra llengua. [...] Com a llengua de l’Estat, i també com a 

vehicle d’expressió col·lectiva de la societat andorrana, el català n’ha de ser la llengua d’ús general. Aquest 

objectiu s’ha d’assolir amb un esperit de justícia, d’obertura i de respecte de les altres expressions lingüís-

tiques.”

La llengua és defensada des de les institucions com un tret identitari essencial i un requisit per a la 

naturalització al país. Però avui en dia l’ús social del català està en retrocés davant el castellà, tot 
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i que el català segueix sent la llengua més emprada per relacionar-se amb l’administració. Segons 

l’estudi46 de Política Lingüística i el CRES de 2019, el castellà és la llengua més coneguda per la 

població andorrana amb una puntuació de 9,347 (l’any 1995 tenia una puntuació de 8,9), el català 

té una puntuació de 8 (venia d’un 7,3 l’any 1995) i el coneixement de les altres llengües augmenta 

(el francès de 4,8 a 5,3 i el portuguès de 2,5 a 3,1). El coneixement del català és més alt entre les 

persones joves, les que tenen estudis universitaris i estudis secundaris superiors, les de nacionalitat 

andorrana i les de llengua materna catalana. Les que fa cinc anys o menys que viuen a Andorra són 

les que pitjor valoren el seu coneixement de la llengua oficial, dada que no es reflectia a les enques-

tes anteriors. Pel que fa als usos lingüístics, el català ha anat baixant des de 1995 fins a 2018 del 
3,4 al 3,248, mentre que l’ús del castellà ha augmentat del 2,7 al 3,0. Els portuguesos i els d’altres 

nacionalitats utilitzen el castellà com a llengua franca (un 4,1). El francès i el portuguès presenten 

un indicador d’ús molt baix (1,3 el francès i 1,4 el portuguès). En les relacions amb l’administració, el 

2019 un 62% de la població és atesa en català (30 punts percentuals per sota de la dada de 2014).

També coincideix que el juny del 1972 una nota informe del Consell General marca un punt d’inflexió 
en termes identitaris.

“Tot poble, en efecte, ha de tenir uns arrelaments peculiars i propis (ancorats en un passat i projec-

tats en un futur) que el diferenciïn dels altres no pas solament de forma negativa.

[…] El Consell General es proposa d’emprendre i acomplir un esforç moral i material per a assegurar 

a tots els infants que cursen estudis a Andorra un complement essencial de la seva educació que 

els capaciti per a integrar-se de forma lliure, conscient i plena a la societat andorrana, creant-los-hi 

plena consciència de ser membres actius i operants de la mateixa.”

Aquesta nota informe sobre l’andorranització de l’ensenyament és la primera pedra de la construc-

ció d’un sistema educatiu propi. Fins l’any 1982 i a partir dels primers anys del segle XX l’educació 

era a càrrec de les escoles franceses i espanyoles. L’escola francesa es va instaurar la primera. Des 

de 1900 fins a 1913 s’obren cinc escoles franceses a diferents parròquies. La seva voluntat és la 
d’ampliar la presència cultural francesa al Principat. Als anys trenta s’instauren gràcies al Copríncep 

Guitart les primeres escoles espanyoles per contrarestar la força cultural francesa.

“És important contrarestar l’acció dels anomenats mestres de francès, que subvenciona la veïna 

República amb el pretext d’ensenyar als andorrans aquella llengua i que són en realitat els principals 

agents que té França per mantenir la seva influència a Andorra.”
(Informe de 1930 del Ministeri d’Afers Estrangers espanyol)49

Aquesta pugna per imprimir el caràcter espanyol i francès a les valls no va ser gaire mal vista per 

una població andorrana que la considerava un valor afegit. No es troben, fins als anys setanta, do-

cuments que acreditin el contrari, només alguna consideració i preocupació del Consell General per 

46CRES (2019). Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. Situació actual i evolució (1995-2018). Servei de 
Política Lingüística, Ministeri de Cultura, Govern d’Andorra.
47Es calcula un indicador global fent la mitjana del nivell declarat en quatre competències (entendre, llegir, parlar i escriu-
re). Una puntuació de deu equival a perfectament, cinc ni bé ni malament i zero gens ni mica.
48Es fa servir l’indicador d’ús del català en una escala de l’1 (cap ús) al 5 (molt ús).
49Badia, M. (2010). Polítiques d’integració.
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incloure l’estudi del català com a garant de la salvaguarda de l’andorranitat. Sobre les percepcions 

indicades anteriorment es va construir el sistema educatiu andorrà (1982) i, posteriorment, la Llei de 

l’Escola Andorrana (1989). Encapçala aquest capítol el preàmbul d’aquesta llei en el qual els con-

ceptes identitaris nacionals són molt presents. A l’article primer i tercer de la mateixa llei es fa palesa 

aquesta percepció de la necessitat d’integrar la població estrangera a una idea identitària concreta.

“Article primer:

L’Escola Andorrana té per missió donar a tots els infants d’Andorra la formació que els permeti inte-

grar-se a la nostra comunitat com a adults lliures, ciutadans responsables i professionals qualificats. […]
Article tercer:

Totes les escoles andorranes desenvoluparan les seves activitats adreçades a la consecució dels 

objectius següents:

a) Assegurar la formació dels infants i joves en els diferents nivells de l’ensenyament.

b) Promoure i afavorir el desenvolupament personal dels alumnes en el marc de la cultura i de la 

identitat andorrana.

c) Contribuir a la formació i enriquiment dels elements culturals propis i específics de la societat 
andorrana.”

Quatre anys després es redacta la Llei qualificada de l’educació (3 de setembre de 1993) en què ja 
no es troben referències a fets culturals identitaris ni tampoc a la integració. A l’article 3, on parla de 

les finalitats, la integració ja no és a la cultura andorrana i es remarca la participació social. Quan 
es parla de trets culturals propis no els lliga a la nacionalitat sinó a la societat. En el mateix article 

es fa èmfasi en el respecte de la diversitat i la formació en els principis democràtics de convivència 

i pluralisme. En pocs anys es canvia el discurs nacionalista per un molt més obert i inclusiu. Què va 

fer doncs que als anys setanta i vuitanta hi hagués un episodi de nacionalisme cultural andorrà?50

Una possible explicació la trobem en el conflicte de les ràdios51, entès aquest com una pugna per 

l’hegemonia de la intervenció al país per part de França i Espanya. A més de la lluita pels sistemes 

educatius. Jordi Guillamet ens indica que als anys setanta el retorn d’andorrans universitaris, influïts 
per les idees nacionalistes apreses a la Barcelona tardofranquista i a França, esperonats per aquest 

atac continu a la independència institucional d’Andorra, va derivar en el naixement d’un sentiment 

d’andorranitat important que provoca la creació de polítiques més identitàries. Coincideix que, per 

primer cop, la immigració es veu com una amenaça a aquesta identitat.

La qüestió identitària andorrana no es reflecteix a les polítiques culturals de manera clara.

Aquesta concepció cosmopolita i global de la cultura andorrana ha propiciat que s’accepti la con-

dició heterogènia de la societat. Gràcies a aquesta visió no s’han creat guetos ètnics, no hi ha un 

barri específic d’emigrants o d’andorrans. Però no s’ha propiciat tampoc cap mena de diàleg real, 

50Aquests anys veuen néixer els Arxius Nacionals (1975), l’Institut d’Estudis Andorrans (1976) i altres organismes de re-
fermament identitari.
51Lluelles, M. J. (2020). El conflicte de les ràdios. Càpsula 23. IAE-Cehip. Vídeo a la plataforma YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=xdrFp--LyGY
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els grups socials estan encapsulats i els andorrans segueixen tenint privilegis per sobre de la resta 

de nacionalitats que no tenen dret a una participació social plena.

Ja s’han indicat abans les contradiccions d’una concepció social multicultural postmoderna en 

comptes de seguir un model intercultural. Aquest model intercultural “entén la integració social com 

un procés d’interacció, d’adaptació mútua, que es produeix al llarg del temps i que comporta canvis 

en ambdues parts”52. En una societat multicultural les cultures majoritàries i amb un recolzament 

mediàtic important acaben imposant-se per sobre d’altres manifestacions culturals, fins i tot de les 
autòctones. En el cas d’Andorra, la força dels mitjans de comunicació de masses espanyols, la 

demografia, el nivell sociocultural majoritari de la població i la generalització de les tendències an-

tiintel·lectualistes i contraculturals dels últims anys estan propiciant un fenomen no tant d’espanyo-

lització, com s’ha expressat en algunes de les entrevistes, com de mediasetització53 de la població. 

És impossible contrarestar la força d’aquests monstres globals sense un relat.

No cal idear un relat unitari basat en concepcions romàntiques ja caduques però sí afavorir un relat 

polièdric que connecti l’aportació de l’andorrà fill d’emigrants amb els camins de pastura i contraban. 
Per aquest motiu es va fer la pregunta als entrevistats si era necessari i tenia sentit en un context 

global la construcció d’aquest relat. La totalitat de les respostes són positives. En algunes s’adverteix 

la por a l’homogeneïtzació, en altres la recerca d’un denominador comú per fer fàcil la convivència.

A la pregunta de si s’ha sabut explicar el relat identitari o s’han fet esforços per integrar culturalment 

les respostes també va força en la mateixa direcció. Algunes respostes proposen consideracions 

agosarades però interessants: “Els programes educatius no expliquen un discurs identitari. No s’en-

senya la història de manera viva”; “Hi ha moltíssima desconeixença. S’han de reformular els plans 

d’estudi i la metodologia. S’ha perdut l’interès pel know how54”. O afirmacions més personals com: 

“A classe d’institucions d’Andorra no fem res. Coses molt bàsiques i sempre el mateix.” S’ha de tor-

nar a incidir que la mostra no és representativa de tota la societat. La voluntat de l’article és recollir 

testimonis sobre idees concretes per nodrir la reflexió. Pel que fa als esforços per arribar a una in-

tegració dins aquesta identitat trobem afirmacions que reforcen la necessitat de conèixer la història 
sense necessitat d’identificar-s’hi. De la mateixa manera s’ha expressat la idea que el relat comú no 
es fa només coneixent la història. El present crea la història i casos extrems com la pandèmia de 

la Covid-19 ens uneixen molt com a societat. En algunes respostes ha aparegut que a la societat 

actual el passat es percep com una nosa. Com un llast que impedeix créixer i conformar la societat. 

Una consideració interessant per valorar aquestes polítiques d’integració és el concepte del treball. 

Ha anat sorgint a les converses la idea que l’oci i la tradició festiva són la millor manera de crear co-

munitat però que a Andorra “hem treballat massa, la part econòmica ens ha menjat”. L’acció cultural 

en si mateixa és comunicació i l’acció cultural festiva tradicional és una doble comunicació. D’una 

banda, entre les persones que conviuen en un espai i un temps determinat i, de l’altra, el diàleg 

d’aquesta gent amb les societats passades.

Per acabar s’ha fet la pregunta de si milloraria la realització i comprensió d’aquest relat si tingués un 

52Micó, J. (2020). El repte de la interculturalitat al nostre país. Article d’opinió al Diari d’Andorra de 2 de setembre de 2020.
53Neologisme completament inventat per l’autor de l’estudi que vol expressar com part de la societat està adoptant les 
formes i els valors que configuren els productes audiovisuals del grup mediàtic italià.
54Literalment “saber com”. La visió utilitarista ha substituït la curiositat humanista en molts dels programes educatius.
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continent com el Museu Nacional. Gairebé tots han contestat que sí. Els arguments a favor són el 

dret a passejar-te pel passat, a rebre un coneixement que et farà més crític amb l’anàlisi del present. 

O que el fet de tenir un espai físic per generar cultura i coneixement t’obliga a nodrir aquest espai. 

La idea comuna de tots els entrevistats és que aquest museu fa tard, però que més val tard que mai.

Per una altra banda, trobem la percepció que és necessari que s’articuli el relat però no veu neces-

sària la construcció d’un espai físic. En un altre sentit no molestaria la creació d’un museu però no 

es creu que aquest millori el diàleg cultural de la societat.

D’aquestes opinions se’n desprèn la idea que, per assolir aquesta concòrdia social entre les diferents 

sensibilitats nacionals, Andorra ha optat per no imposar un relat historicista. S’ha afavorit la creació 

d’un mosaic cultural en què els desajustaments econòmics i de drets no han suposat desequilibris 

substancials en la convivència. Com a conclusió i després dels conceptes exposats, es pot intuir que 

per analitzar les polítiques culturals es pot partir de la base que la identitat cultural no pot haver incidit 

de manera general i continuada en els seus enfocaments. L’andorranitat, entesa com un sentiment 

nacionalista, va ser el motor de la creació de les grans institucions culturals i de coneixement en un 

moment que es percebien els desajustos demogràfics com un descontrol del destí del país. Aquest 
sentiment havia d’encoratjar i donar forces a una part de la societat que demanava un canvi estructu-

ral. Un exemple d’aquesta visió el trobem en les paraules dels tristament desapareguts Elidà Amigó 

i Toni Morell. En el recull d’entrevistes Sis-cents noranta-tres anys després (1971) escriuen: “Fe en 

nosaltres mateixos, en la nostra voluntat de vèncer la més terrible temptació dels andorrans que és la 

inconstància. I fe, per damunt de tot, en el nostre país. En la validesa de les seves institucions. En el 

seu indestructible afany de supervivència. I en el caliu que, malgrat les aparences, mai no s’ha extingit 

totalment al si de la nostra ànima col·lectiva: el sentiment d’andorranitat. Ser andorrà ha de significar 
engatjar-se al país i treballar per a fer Andorra més andorrana i per tant més justa i més lliure. I de 

cara a l’exterior, posar-se al servei de tothom. La validesa del fet andorrà no ha de provenir exclusi-

vament del rastre històric de set segles sinó del factor humà andorrà d’avui. No tanquem els ulls a la 

disgregació del grup sociològic andorrà; a l’actuació dels Organismes i Institucions dels que depèn la 

marxa del país; als aspectes educacionals, socials i econòmics.” Segons alguns autors aquest llibre 

representa la primera manifestació de l’andorranitat conscient. Aquesta etapa va dotar Andorra de les 

estructures polítiques i culturals nacionals que encara són vigents. Però l’evolució d’aquestes estruc-

tures ha volgut obviar aquest missatge per afavorir un altre tipus de model social i cultural.
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EL MARC LEGAL

“El dret és el conjunt de condicions que permeten que la llibertat de cadascú s’acomodi a la llibertat 

de tots.”

I. Kant55

Des de la Constitució de 1993 Andorra és un Coprincipat parlamentari.

Els coprínceps són els caps d’Estat de manera conjunta i indivisa. Se’ls atorga la qualitat, entre 

d’altres, de ser el garant de la independència d’Andorra. Són coprínceps andorrans, a títol personal 

i exclusiu, el bisbe d’Urgell i el president de la República Francesa.

El Consell General de 1886, hereu del Consell de la Terra de 1419, és el parlament d’Andorra. Està 

format per una sola cambra. Les seves funcions principals són:

1. Elaborar i aprovar lleis.

2. Nomenar el cap de Govern.

3. Aprovar el pressupost del Govern.

4. Regular i controlar l’acció del Govern.

Els membres del Consell són elegits per sufragi universal cada quatre anys. Els 28 consellers són 

elegits, meitat per circumscripció parroquial, meitat per circumscripció nacional.

L’òrgan que regeix el parlament és la Sindicatura.

El Govern dirigeix la política nacional i internacional d’Andorra així com l’administració de l’Estat. El 

seu mandat és de quatre anys. Es compon del cap de Govern i dels ministres.

Els comuns són corporacions públiques amb personalitat jurídica i potestat normativa local, sotmesa 

a la llei, en forma d’ordinacions, reglaments i decrets.

El Principat d’Andorra forma part de diversos organismes internacionals dels quals destaquem: 

l’ONU, el Consell d’Europa, la Unesco, l’Organització Internacional de la Francofonia, l’ICCROM, 

l’OMPI i l’Oficina Internacional d’Exposicions.

Andorra té ambaixades a Espanya, França, els Estats Units, l’ONU, el Consell d’Europa, la Unió 

Europea, Portugal, Luxemburg, els Països Baixos, Mònaco, Alemanya, el Canadà, Mèxic, Irlanda, 

el Regne Unit, Finlàndia, Dinamarca, Suècia, Noruega, Islàndia, Hongria, Romania, la República 

Txeca, Eslovàquia, San Marino i la Santa Seu.

Aquesta és de manera molt breu i sintètica l’estructura legislativa i executiva del país. Com a la 

majoria dels països europeus, el Govern d’Andorra disposa d’un Ministeri central de Cultura espe-

cialitzat en una part específica de l’administració pública. Tot i l’estructura a la francesa, el Ministeri 

55Kant, I. (2005). La metafísica de las costumbres. Madrid, Tecnos.
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de Cultura no opera de manera centralitzada ja que, per una banda, comparteix la responsabilitat 

amb els set comuns que operen de manera quasi independent i, per l’altra, es recolza sobre funda-

cions finançades en gran part per ell però que actuen de manera independent. És el que es coneix 
com el sistema d’arm’s lenght més típics dels països anglosaxons. Salvant les distàncies, ja que 

al Regne Unit els Arts Councils tenen molta més influència i participen molt més de les polítiques 
nacionals que aquestes fundacions.

Segons la Federació Internacional de Consells de les Arts i Agències Culturals (FICAAC), els ele-

ments prioritaris per formular les polítiques culturals són: en un 80% dels països (dels 250 que 

conformen la FICAAC) la prioritat política és la preservació i promoció de patrimoni històric, material 

i immaterial. En un 60%, la promoció de les arts. En un 49%, la promoció de la indústria cultural i 

creativa. Aquest element a Andorra no forma part o ho ha fa de manera molt marginal de les políti-

ques analitzades. Proporcionar i ocupar-se de les infraestructures culturals, en un 41% dels països. 

L’educació artística forma part de les polítiques nacionals del 30% dels països. A Andorra aquest 

tipus d’estudis estan en mans de les autoritats locals i no responen en general a cap política cultural. 

Forma part de les activitats extraescolars que els comuns proporcionen a les famílies.

Altres elements, com la legislació en cultura, la llengua, la diversitat cultural i la identitat nacional 

formen part de la formulacions de polítiques però apareixen en menor percentatge.

En molts dels països compten amb documents, plans estratègics o programes culturals que reflec-

teixen les línies mestres de la política cultural. De la mateixa manera que es compta amb un seguit 

de lleis que afecten la cultura i que segueixen aquestes directrius. Els tractats internacionals signats 

i ratificats també ajuden a desenvolupar la política cultural d’un país.

ELS INDICADORS PER A LA CULTURA I EL DESENVOLUPAMENT

Al Manual metodològic dels Indicadors Unesco per a la cultura i el desenvolupament, de 2014, s’es-

pecifica la governança com una dimensió imprescindible per aconseguir que la cultura esdevingui 
un motor de desenvolupament humà. Segons el manual, la dimensió governança “aborda el grau de 

compromís i acció de les autoritats públiques en la formulació i implementació de marcs normatius, 

polítics i institucionals, i la disponibilitat d’infraestructures i mecanismes institucionals que afavorei-

xin un desenvolupament cultural participatiu i inclusiu, implementin els drets culturals, promoguin la 

diversitat i fomentin el potencial de la cultura en termes de desenvolupament” (pàg. 64). Els textos 

de la Unesco són tan entenedors com dispersos en la seva concreció. D’aquesta dimensió s’han 

extret uns indicadors centrals que ajudaran a entendre una de les representacions polítiques més 

concretes: el marc legal.

Tot posicionament polític es manifesta de manera oficial en els instruments jurídics adoptats en 
l’àmbit internacional, nacional o regional. De la mateixa manera que aquest conjunt de normes ens 

indica el grau de prioritat que té la cultura dins les polítiques generals.

Un marc legal adequat pot crear entorns de creixement cultural favorables de la mateixa manera que 

un marc legal empobrit dona peu a pràctiques més pernicioses que poden malmetre una bona política.
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L’indicador marc normatiu en cultura permet avaluar el grau en què els instruments jurídics interna-

cionals clau han sigut ratificats o adoptats i els marcs jurídics nacionals de control establerts per fer 
complir les obligacions adquirides amb els pactes.

També s’avalua el grau en què la legislació nacional regula la intervenció de les institucions per 

promoure els processos culturals des del punt de vista del desenvolupament. I, finalment, entendre 
els objectius de l’acció política.

Igual que expressa el document, s’entén el marc normatiu en cultura com el conjunt de les normes 

constitucionals, legals i reglamentàries relatives a la cultura amb vigència en un Estat, així com dels 

tractats i instruments internacionals, regionals o bilaterals, que ha ratificat. L’indicador es presenta 
com una llista de control. La Unesco ha seleccionat una sèrie d’ítems bàsics classificats en dos 
grans nivells: el nacional i l’internacional.

Ratificar acords internacionals indica el compromís dels governs per promoure mesures que per-
metin desenvolupar els principis d’aquests acords. Aquest nivell s’estructura en quatre blocs. En els 

quadres següents s’assenyalen els ítems que formen part del marc legal andorrà.
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El nivell nacional es divideix en dos blocs: els drets culturals a la Constitució nacional i els regla-

ments o lleis que intervenen a l’acció pública sobre els fets culturals.
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Després d’aplicar els percentatges indicats a la metodologia apareix un valor entre 0 i 1. El valor 1 

representa el marc ideal. També s’ha de tenir en compte si es troba algun segment més protegit o 

desprotegit que els altres.

Després de l’aplicació dels barems Unesco, l’indicador del marc normatiu andorrà és 0,47. És un va-

lor prou baix si el comparem amb el de països com Burkina Faso (0,95) o el Vietnam (0,81). De totes 

maneres, ja s’ha expressat abans que la cultura pel desenvolupament té molt més sentit en països 

més desfavorits pel mercat mundial. Aquests països poden i han d’utilitzar les eines de creixement 

que els siguin més favorables. La cultura és una molt bona eina de sortida per a aquestes societats. 

En aquest sentit hi ha molts projectes i estudis que ho corroboren.

Després de la consulta de varis experts sobre el tema, s’ha arribat a la conclusió que hi ha dues 

raons principals perquè Andorra no hagi signat o ratificat un pacte internacional concret. La primera 
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és l’excés de burocràcia que necessita el seguiment d’aquests tractats. S’haurien de destinar molts 

recursos humans i preparar-los específicament per a aquestes funcions. Per això es prioritza la sig-

natura de convenis o tractats que afectin directament el desenvolupament del país. La segona està 

relacionada amb el fet que la cultura toca temes sensibles. Alguns d’aquests temes eren vertaders 

tabús en els temps de la reforma constitucional. Un és el dret de vaga. Després de les obres de 

FHASA, el sindicalisme, en l’imaginari col·lectiu andorrà, era vist com el dimoni. Altres temes podien 

entrar en contradicció amb trets identitaris o interessos polítics. De totes maneres, en aquest nivell 

Andorra resta aprovada segons els barems de la Unesco (0,50).

En l’àmbit nacional, en l’apartat constitucional és on més mancances es troben. La paraula cultura 

només apareix tres vegades a tota la Constitució. La primera, al preàmbul, per expressar la neces-

sitat del text constitucional dins un context sociocultural. La segona, a l’article 34, fent referència a 

la protecció i difusió del patrimoni.

“L’Estat garantirà la conservació, promoció i difusió del patrimoni històric, cultural i artístic d’Andorra.”

La tercera i última vegada que apareix la paraula cultura és a l’article 80, que referencia les compe-

tències dels comuns.

“1. Dins el marc de l’autonomia administrativa i financera dels Comuns, les seves competències són 
delimitades mitjançant llei qualificada, almenys en les matèries següents:

k) Cultura, esports i activitats socials.”

No s’especifica el valor de la cultura en l’àmbit social, no es parla de societat multicultural. Només 
es manifesta el dret a protegir el patrimoni.

Els altres drets culturals que apareixen a la Constitució es deriven de l’article 5.

“La Declaració Universal dels Drets Humans és vigent a Andorra.”

Si els drets humans són vigents a Andorra, l’article 27 de la declaració, també.

“1. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts 

i a participar i beneficiar-se del progrés científic.
2. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions 

científiques, literàries o artístiques de què sigui autor.”

Com a moltes constitucions liberals modernes no s’especifiquen temes de base cultural. Molts que-

den implícits i s’aniran desenvolupant a mesura que esdevinguin un problema per a la societat. 

Durant la redacció d’aquest assaig s’estan posant les bases per a la creació de l’Estatut de l’artista. 

De la mateixa manera que s’ha aprovat un decret sobre els estudis musicals56. En aquest últim s’hi 

56Decret del 22-07-2020 d’aprovació del Reglament d’ordenament dels estudis oficials de música, de creació dels títols 
oficials de música i de creació dels centres oficials d’educació musical bàsica del Principat d’Andorra.
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detecten algunes mancances derivades de la manca d’orientació de base. Alguns punts es redacten 

per la necessitat d’arranjar problemes puntuals i no tant per configurar una idea ferma del que ha de 
ser l’educació musical de país. Les altres manifestacions artístiques no disposen de cap document 

legislatiu que reguli el seu ensenyament. Ni s’entreveuen moviments per fer-ho.

El marc polític i institucional es desplega en el següent indicador. Aquest valora les capacitats de 

les estructures administratives per implementar les lleis de l’indicador anterior de manera efectiva 

dins un context social canviant. Com també ens indica quines són les estratègies i quines són les 

característiques de l’administració d’Andorra.

Igual que en el punt anterior, la Unesco proposa una llista de polítiques existents a favor de la cul-

tura per valorar el marc polític. Esbrinar si existeixen buits o només es protegeix en l’àmbit legal un 

segment cultural o poblacional és una de les raons per aplicar aquesta metodologia.

Tot i que s’han fet accions polítiques culturals, des de les administracions no s’ha redactat cap pla 

nacional per desenvolupar, amb estratègies a llarg termini, els ítems anteriors. S’han computat com 

a plans nacionals els documents interns: La Gestió Cultural d’Andorra a l’Agenda global 2030 del 

Ministeri de Cultura (2019) i el Pla d’Accions Culturals per a la legislatura 2019-2023, però cap no 

podria funcionar d’element transversal.

Mesurar l’aparell institucional que formula les polítiques culturals i, sobretot, la seva efectivitat és 

indispensable. Per això la Unesco facilita una llista amb institucions i mecanismes administratius 

que afavoreixen la cultura.

El barem Unesco atorga una puntuació de 0,57 a aquest indicador. A Andorra potser no cal una llei de 

l’audiovisual però sí que es necessiten plans de gestió de la cultura en l’àmbit nacional. De la mateixa 

EL MARC LEGAL

Font: Ministeri de Cultura



49

manera que manquen organismes i sistemes de seguiment d’aquestes polítiques. Tan sols el Consell as-

sessor del Patrimoni Cultural té l’obligació de vetllar pel compliment de la llei i de fer-ne un informe anual.

Aquests indicadors ens mostren que no hi ha hagut un interès específic per desplegar unes polítiques 
culturals nacionals a llarg termini. Encara que es compta amb un bon marc institucional per fer-ho.

Els plans nacionals a llarg termini no es poden fer efectius dins el context territorial andorrà sense la 

coordinació entre totes les administracions. Els comuns disposen de competències plenes en molts 

temes. La promoció cultural n’és una. Com també la tenen en urbanisme, fet que ha creat més d’un 

conflicte amb la protecció del patrimoni.

LES LLEIS DE PATRIMONI

Com s’ha demostrat en els indicadors, la protecció del patrimoni cultural és la que té més presència 

en el marc legal cultural andorrà. Ja des de 1960 s’han realitzat diverses ordinacions i reglaments en 

aquesta línia: l’Ordinació del 13 de juliol de 1964 sobre la protecció de l’entorn de monuments histò-

rics, la del 4 de juny de 1970 sobre la protecció del patrimoni artístic, arqueològic i de monuments, el 

Reglament de l’Arxiu Nacional d’Andorra de 1975, etcètera. Les intervencions de protecció, estudi i 

difusió sobre el patrimoni les ha iniciat, executat i sufragat majoritàriament el Govern, rarament algun 

Comú. L’Església només contribueix a pagar les despeses de funcionament (Llovera, 1997)57. Fet 

que sembla lògic ja que, com diu l’article 34 de la Constitució andorrana, “l’Estat garantirà la conser-

vació, promoció i difusió del patrimoni històric, cultural i artístic d’Andorra”. Tots aquests reglaments 

van culminar a la redacció, amb Xavier Montané com a ministre, de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del 

patrimoni cultural d’Andorra (Llei PCA). Aquesta ha estat modificada dos cops, un per la Llei general 
d’ordenació del territori i urbanisme 16/2012, del 31 de juliol. I més recentment per la Llei 15/2014, del 

24 de juliol. Aquesta modificació, segons l’Informe de l’aplicació de la Llei PCA (2019) del Consell As-

sessor del Patrimoni Cultural d’Andorra, constitueix una regressió en la protecció del patrimoni cultural 

immoble d’Andorra. Segons aquest informe, els articles que s’han mantingut juntament amb la nova 

redacció pot portar a interpretacions contradictòries. Diu l’apartat primer de l’article primer: “[…] S’en-

tén per conservació integrada el conjunt de mesures que tenen com a finalitat assegurar la perennitat 
del patrimoni cultural immoble i vetllar pel seu manteniment en un entorn adequat, ja sigui construït, ja 

sigui natural […].” L’article quart diu que en cas d’interpretació de la “Llei preval sempre el principi de 

menor perjudici per al patrimoni cultural”. En aquest sentit diu el mateix article a l’apartat tercer “que 

cap poder públic no pot adoptar cap mesura que posi en perill la consecució dels objectius exposats 

en aquesta Llei”. Segons els redactors de l’informe, aquests tres preceptes poden entrar en contradic-

ció amb l’article 4 de la nova llei que modifica l’article 12. Sobretot el punt 1. b., en què s’especifiquen 
els criteris per delimitar els entorns de protecció dels béns d’interès cultural (BIC).

La llei distingeix dues zones: la zona d’acompanyament o zona 1 és la més propera al BIC i està 

constituïda per l’espai immediat que l’envolta. Els límits d’aquesta zona són definits per les finques 
que limiten directament amb el BIC que s’inclouen en un perímetre de 20 metres. A França aquesta 

zona és de 500 metres.

57Llovera, X. (1997). Andorra: Informe sobre les polítiques de patrimoni cultural (informe intern). Govern Andorra.
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El conflicte ve amb la zona 2 o zona preventiva, ja que la llei diu que “en cas que una mateixa finca, 
edificada o no, quedi separada per les dues zones esmentades, la porció menor quedarà subjecta al 
règim aplicable a la zona on hi hagi major superfície de la finca”. Això implicaria que el comú podria 
donar llum verd a l’edificació d’una finca privada tot i que els tècnics del Govern hi poguessin estar en 
contra. I és que el punt tres diu que els “tècnics de patrimoni poden fer propostes al comú de caràcter 

general, amb l’única finalitat de preservar els valors estètics, històrics i culturals del bé protegit. En 
cap cas, poden ser exhaustius, ni establir l’ordenació urbanística i de l’edificació de l’àrea afectada”. 
Així doncs, els comuns tenen total potestat per aplicar les seves pròpies lleis urbanístiques. Sense 

voler fer una anàlisi des d’una posició dirigista o centralista, aquesta reforma no té cap sentit en un 

país tan petit. Fins i tot pressuposant que preval en tots els casos el principi de conservació del pa-

trimoni per sobre dels interessos econòmics parroquials, cedir aquestes atribucions a les administra-

cions locals demostra que no hi ha cap interès per crear polítiques culturals nacionals. No hi ha cap 

Comú que lligui les competències en patrimoni a la seva conselleria de Cultura. Aquest joc d’equilibris 

i forces entre comuns i Govern s’hauria de convertir en la diatriba entre el bé general de tot el país 

o en el bé transitori d’una part. De fet, el Govern és qui ha signat i ratificat els pactes internacionals, 
per això haurien de ser els tècnics de Patrimoni els únics que poguessin determinar les mesures de 

protecció. La difusió per motius turístics que no contradiguin les lleis i la reutilització dels espais per 

la ciutadania sí que haurien de ser comunals, ja que són els comuns les administracions que poden 

respondre a les demandes culturals primeres de la gent.

No es pot deixar de banda que la reforma es va fer a petició dels comuns, els tècnics de Govern 

no varen participar en la redacció ni van tenir accés al document. Davant la publicació de la llei al 

BOPA varen expressar la seva disconformitat igual que ho va fer el Consell Assessor de Patrimoni. 

El ministre Esteve va convocar el Consell com a acte únic de disconformitat amb la decisió política 

que va impulsar la llei. Durant la votació, com a anècdota bastant esclaridora, l’exministre Montané 

va abandonar el Consell General.

LES LLEIS QUE REGULEN L’ÚS DE LA LLENGUA OFICIAL

“La llengua catalana és la llengua pròpia del poble andorrà; per tant, és un dels elements primordials 

que en defineixen la identitat. El nostre idioma constitueix un element fonamental de la nostra cultura, 
que com la resta del patrimoni que la integra, mereixen la màxima protecció que li puguin oferir els 

poders públics.” D’aquesta manera s’obre l’exposició de motius de la Llei d’ordenació de l’ús de la 

llengua oficial, de 16-12-1999.

L’ús de la llengua és un element cultural. Les expressions lingüístiques formen part del patrimoni cul-

tural de la humanitat. Com a patrimoni, les llengües són un dels trets culturals identitaris més potents. 

La Llei d’ordenació de 1999 es va fer per protegir la llengua davant “el veïnatge amb dues llengües 

de gran abast demogràfic, la tradició de l’ensenyament a Andorra en aquestes dues llengües, la in-

cidència dels mitjans de comunicació de masses i, més modernament, la forta immigració vinculada 

al creixement de l’economia i de la societat andorranes en aquestes darreres dècades”. El 1988 va 

néixer el Servei de Política Lingüística amb els objectius de fer millorar el grau de coneixement del ca-

talà de la població del país i augmentar-ne l’ús. Com també assessorar, dinamitzar la llengua, formar 

adults que volen augmentar el seu nivell de coneixements del català, tant oral com escrit, i, sobretot, 

EL MARC LEGAL



51

el compliment de la legislació lingüística i la promoció exterior de la llengua catalana. La sensació de 

perill d’alguns trets de la identitat andorrana ja s’han explicat al capítol anterior. L’any de redacció de 

la llei el 37,9% de la població usava només el català a casa seva, el 2018, un 33,9%58. L’any 2009 

un 38,1% de la població d’Andorra afirmava que el català era la seva llengua pròpia, i un 42,6% l’any 
2018. Aquests nombres reflecteixen la diversitat cultural i lingüística del país, ja que el percentatge 
de gent que té com a llengua pròpia el català no és majoritari. El 2009 el 39,7% i el 2018 el 42,6% de 

les persones afirmaven que el castellà era la seva llengua pròpia. Això vol dir que davant del retrocés 
del percentatge de les persones que tenen altres idiomes com a llengua pròpia (francès, portuguès, 

anglès i altres), el català i el castellà creixen percentualment. La diversitat no és tal, s’estan decan-

tant molt els usos lingüístics cap a dues úniques llengües. La sensació de perill persisteix. Tot i els 

esforços pedagògics del servei i la potestat sancionadora que els atorga l’article 39 de la llei: “1. Els 

òrgans competents per a la incoació i la instrucció dels expedients sancionadors són els d’inspecció 

competent en l’àmbit sectorial en el qual s’hagi comès la infracció, i en qualsevol cas també ho és 

l’òrgan encarregat de la política lingüística a què es refereix l’article 33.1.” L’ús de la llengua oficial 
sembla retrocedir. L’administració andorrana sempre havia estat un garant de l’ús del català pel que 

fa a l’atenció al públic. L’any 1999 un 82,9% de les persones eren ateses en català davant el 62,2% 

de 2018. Aquesta davallada indica un abús de l’article 8.1.c: “1. El català és la llengua emprada per 

totes les institucions públiques d’Andorra d’acord amb l’ordenament jurídic. També és la llengua de 

les societats públiques i de totes aquelles empreses o entitats en què participen les administracions 

públiques.” Per tant, és la llengua de: “c) Les relacions orals de les administracions públiques, sense 

perjudici de l’ús d’altres llengües en les relacions amb estrangers que no comprenguin el català.” Si 

es mira la xifra mitjana de comprensió del català, que és de 8,9, es veu que un percentatge gran de 

la població l’entén perfectament i, per això, no es justifica aquesta davallada tan important de l’ús del 
català a l’atenció al públic de l’administració. En una societat multilingüe com l’andorrana la llengua 

oficial hauria de convertir-se en la llengua d’acollida. Les polítiques lingüístiques de països de base 
multicultural i multilingüe haurien de fomentar la diversitat a la vegada que es protegeix la llengua 

oficial per convertir-la en la llengua pròpia de tothom sense necessitat de la imposició. Les polítiques 
quebequeses i finlandeses basades no tan sols en una legislació nacional valenta sinó en plans que 
impliquen tots els agents (administracions estatals, locals, així com tots els estaments econòmics, 

socials i culturals) han resultat molt efectives per protegir una llengua pròpia en clar retrocés sense 

detriment de les altres llengües. La protecció de la llengua és una qüestió d’Estat, això vol dir que 

totes les administracions i agents de la societat són corresponsables d’aquesta tasca.

LA LLEI SOBRE DRETS D’AUTOR I DRETS VEÏNS.

L’article 15, apartat c, del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals59 (1966) de 

l’Assemblea General de les Nacions Unides diu:

“Tota persona té dret a beneficiar-se de la protecció del interessos morals i materials que li corres-

ponen per raó de les produccions científiques, literàries o artístiques de les que sigui autora.”

58Dades recollides a CRES (2019). Coneixement i usos lingüístics de la població d’Andorra. Servei de Política Lingüística 
del Govern d’Andorra.
59Andorra no ha signat mai aquest pacte.
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El mateix pacte imposa mesures per desenvolupar i difondre la ciència i la cultura. I per respectar la 

llibertat per a l’activitat creadora.

Així doncs, la propietat intel·lectual és un dret de l’home, a més d’un bé fonamental dins l’econo-

mia. Aquesta convivència de l’esfera moral i econòmica és la que demanda una regulació ferma en 

aquest sentit.

Molts agents econòmics busquen reivindicar els seus drets sobre creacions artístiques i formes de 

coneixement. Aquestes reivindicacions poden vulnerar drets humans tals com la pèrdua del control 

de l’autor sobre la seva creació o la restricció del lliure intercanvi d’informació. O la privatització de 

béns de domini públic.

Segons l’OMPI60, a la qual Andorra es va adherir l’any 1994, les lleis sobre drets de propietat servei-

xen per estimular l’avantatge econòmic dels països.

En general les lleis de propietat intel·lectual serveixen per protegir les expressions tangibles i no 

tant les idees. Normalment aquestes lleis atorguen a l’autor un monopoli durant la seva vida i en 

70 anys després de la seva mort. En aquest període de temps l’autor controla la producció i la dis-

tribució. En aquest món globalitzat i amb les eines informàtiques per compartir informació aquest 

control és quasi impossible. Per això s’han creat mecanismes que defensen l’autor i permeten la 

lliure circulació d’idees i regulen els usos de les creacions artístiques. Aquestes autoregulacions a 

internet com el software lliure pretenen parar la distribució digital il·legal de continguts culturals per 

la xarxa. Els open access són la base del nou ensenyament. Serveixen per ajudar i estimular les 

investigacions anul·lant el cribratge editorial. Es va redactar a Berlín el 2003 la Declaration on Open 

Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. La declaració proposa entendre internet com 

la representació global del coneixement humà. I s’hi ha d’incloure tot el patrimoni cultural. Aquesta 

declaració es mou en posicions anti-copyright ja que en molts sentits renega de les legislacions de 

propietat intel·lectual. El copyleft és una posició menys trencadora. Es deixa usar lliurement la còpia 

però no es pot modificar ni adaptar. Per als països capitalistes liberals totes aquestes regulacions 
són il·legals. Un dels sistemes més utilitzats és el de les llicències creative commons, que protegei-

xen la part de dret moral i donen la possibilitat a l’autor d’atorgar o reservar-se els drets que vulgui. 

Aquest sistema facilita molt l’autoedició i la divulgació.

Gairebé totes les lleis busquen garantir l’autoria moral i restringir alteracions o usos indeguts de 

l’obra, així com defensar el dret a la remuneració dels creadors. Aquests drets es basen bàsicament 

seguint els criteris d’originalitat i individualitat.

Segons Chapman61, les lleis de propietat intel·lectual han de tenir una orientació explicita cap als 

drets humans. Per això s’ha de limitar la matèria susceptible de ser protegida. Sobretot les inven-

cions incompatibles amb la dignitat humana. La mateixa autora diu que a banda de la pèrdua de 

control del propietari en el marc de les noves tecnologies s’ha de tenir molt en compte que hi ha me-

sures de control que les economies més rudimentàries no poden assumir. Per això s’ha d’anar amb 

60Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.
61Chapman, A. (2001). La propiedad intelectual como derecho humano. Boletín de propiedad intelectual. Unesco.
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peus de plom a l’hora de legislar. L’equilibri entre la defensa de l’interès públic i la comercialització 

s’ha trencat completament i es presenten desajustos en tots els sentits.

Hi ha dos tipus de legislacions: les que defensen que el dret moral és irrenunciable. La majoria de 

les europees són d’aquest tipus i se centren en el dret dels autors. I unes altres en què preval el dret 

patrimonial, que consideren un dret econòmic transferible. Són les lleis pròpies dels països anglo-

saxons que se centren en el dret de còpia (copyright).

El sistema de copyright es veu amenaçat per les noves tecnologies. La majoria de lleis han quedat 

desfasades i necessiten una revisió urgent. A més d’una implementació de noves tecnologies per al 

control del ciberespai.

La llei andorrana, tot i compartir formalment punts amb les lleis europees, és l’única del continent 

que funciona com les lleis de copyright anglosaxones.

La llei andorrana permet renunciar als drets morals sobre les obres. Fet que ja ha ocasionat algun 

greuge cap a autors que s’han vist obligats a renunciar per contracte a la paternitat de l’obra. A 

banda de la paternitat l’únic dret moral que entén la llei andorrana és la integritat, és a dir, no es 

permeten les transformacions que puguin desvirtuar l’obra. La llei andorrana igual que l’americana 

entén el productor com a autor moral de l’obra audiovisual. En canvi, no atorga la part d’autoria als 

guionistes. Aquest fet xoca amb les lleis europees, que entenen els drets del productor com un dret 

veí i no pas d’autor.

Des de 1952 a Andorra s’han tingut en consideració els drets d’autor. Aquell any es va signar el Con-

veni de Ginebra. El 1994, després de formar part de les Nacions Unides, Andorra passa a formar 

part de l’OMPI. El 2004 es ratifiquen el Conveni de Berna62 (1979) i el de Roma63 (1996). Encara que 

la llei d’Andorra no recull tots els punts dels tractats a l’hora de resoldre conflictes jurídics, aquests 
esdevenen llei aplicable al país. L’advocada andorrana experta en temes de drets d’autor Ester 

Peralba afirma que la llei és prou amplia per defensar la propietat intel·lectual però que s’hauria de 
modificar tenint en compte les noves directrius de la Unió Europea. Encara que no s’hi estigui obli-
gat, millorarien molt la protecció dels creadors andorrans.

La llei tampoc entra en contradicció amb l’ús de les llicències creative commons. De fet, la Universi-

tat d’Andorra i altres segments de la investigació del país són usuaris freqüents d’aquestes llicències 

internacionals. Segons Peralba, el marc legal, tot i ser millorable, és suficient per defensar els drets 
dels autors andorrans i de les persones o empreses culturals que volguessin establir-se i operar des 

d’Andorra.

Per poder fer créixer la indústria cultural del país era necessari algun organisme de control del drets 

d’autor. En la majoria de països els interessos dels creadors són defensats per societats de gestió 

62Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques. Es pot consultar a la pàgina de la WIPO: https://
wipolex.wipo.int/es/treaties/textdetails/12214
63Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 
organismos de radiodifusión. Consultable a la pàgina de la WIPO: https://wipolex.wipo.int/es/treaties/textdetails/12656
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econòmica dels drets. Amb una societat o vàries que ajudin l’autor a gestionar i a defensar els seus 

drets, el teixit industrial cultural pot créixer molt. Sense aquestes, els autors s’havien d’aixoplugar 

sota el paraigua de grans grups editorials, productores o segells discogràfics que massa vegades 
no havien tingut en compte els seus interessos. Amb l’aparició de les societats gestores, els autors 

més independents varen poder gaudir del rèdit que donava la seva obra sense necessitat d’entrar 

en un mercat destinat a crear productes de consum de masses.

Al Principat es va crear la Societat de gestió col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat 

d’Andorra (SDADV) massa tard i no com a conseqüència d’una política per afavorir la indústria 

cultural. La societat andorrana de gestió de drets va néixer per la demanda dels països veïns, que 

reclamaven una protecció dels drets dels productes culturals que eren consumits al Principat. La 

Societat de Drets d’Autor i Drets Veïns d’Andorra no ha tingut sort, ja que primer va arribar en plena 

crisi financera. Després, a causa dels escàndols de corrupció i tràfic d’influències de l’SGAE64, el 

prestigi d’aquestes societats ha quedat molt malmès. Fins i tot els mateixos artistes no estaven con-

vençuts que fos una bona idea. Si a aquests fets afegim el poc interès que ha generat tradicional-

ment la cultura al país, i la sempre impopular idea que per gaudir de la cultura s’ha de pagar, tenim 

el còctel perfecte perquè l’SDADV no pugui funcionar. La societat ha estat creada, i vigilada sempre, 

per l’administració i no per la demanda dels creadors andorrans. Aquest fet també ha implicat que 

el petit col·lectiu d’artistes del país no s’hagi implicat suficientment en el projecte. En el temps de 
redacció d’aquest capítol l’SDADV s’ha quedat sense direcció i la seva activitat ha quedat reduïda 

a la funcionalitat diària.

L’SDADV té acords signats amb França, Espanya i Portugal. Si es cregués prou en el projecte i es 

dotés de recursos suficients, la societat podria esdevenir un pol d’atracció de les indústries culturals 
europees. Assegurar una bona protecció dels drets, els avantatges fiscals i les altres bondats que 
promet Andorra hauria de servir per fer créixer el petit teixit industrial cultural que hi ha al país. En-

cara que això no és únicament una política cultural, sinó una política econòmica.

64La Sociedad General de Autores y Editores del país veí del sud s’ha vist esquitxada per multitud de casos de pràctiques 
il·legals i poc ètiques. Una de les més greus va esclatar el 2011.
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ELS AGENTS CULTURALS

“La libertad no es un estado sino un proceso; sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. 

Sólo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; no proclaméis la libertad 

de pensar, sino dad pensamientos. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Sólo la impo-

sición de la cultura lo hará dueño de sí mismo, que es en lo que la democracia estriba.”

Miguel de Unamuno

Els anglosaxons per parlar de política disposen de dos termes molt interessants: policy, que el diccio-

nari Collins descriu com un conjunt d’idees o plans que s’utilitzen com a base per prendre decisions, 

especialment en política, economia o negocis. I politics, les accions o activitats relacionades amb l’as-

soliment i l’ús del poder en un país o societat. En català els dos es tradueixen amb una sola paraula: 

política. El que s’entén com a política als països llatins ve condicionat per la percepció que només l’es-

tructura governamental, basada en un sistema de partits polítics que lluiten pel poder, és l’única dipo-

sitària de l’acció política. Aquesta percepció condueix inexorablement cap a la desmobilització social. 

La política (policy) no hauria de recaure únicament sobre l’administració. I encara menys la cultural.

Per García Canclini65, la política és un conjunt d’intervencions realitzades per l’Estat i per altres ins-

titucions civils i grups organitzats de la comunitat, per orientar, desenvolupar i donar resposta a les 

necessitats de la població. Per Martinell66, les polítiques són un conjunt de decisions que es poden 

prendre des de diverses instàncies socials per a la consecució d’uns objectius, fonamentats en 

el desenvolupament d’una finalitat social o valor majoritàriament acceptat. Les polítiques culturals 
demanen, encara amb més força, aquesta pluralitat d’agents capaços de posar-les en pràctica. Un 

excés d’intervencionisme dels estaments administratius de l’Estat desemboca en la dependència 

del teixit social de la cultura que no pot surar sense els diners i les decisions administratives.

Què són les polítiques culturals? Segons la Unesco, a la Mundiacult de l’any 1982 es varen definir com:

“Un conjunt de principis, pràctiques i pressupòsits que serveixen de base per a la intervenció dels 

poders públics en l’activitat cultural; es basa en la jurisdicció territorial per a satisfer les necessitats 

socials de la població, en qualsevol dels sectors culturals.”

Aquesta definició dona als poders públics el poder únic d’intervenció. En un altre sentit s’expressa 
Gautier Ochoa67:

“Defino como política cultural la movilización de la cultura llevada a cabo por los diferentes tipos 
de agentes –el Estado, los movimientos sociales, las industrias culturales, instituciones tales como 

museos u organizaciones turísticas, asociaciones de artistas y otros– con fines de transformación 
estética, organizacional, política, económica y/o social.”

65García Canclini, N. (1987). Políticas culturales en América Latina. Mèxic, Ed. Grijalbo.
66Martinell Sempere, A. (2011). La función de los agentes culturales. Nuevos escenarios para la reflexión. Periférica In-

ternacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, 1(1), 109-135. Recuperat a partir d’https://revistas.uca.es/
index.php/periferica/article/view/953
67Gautier Ochoa, A. M. (2003). Entre los Deseos y los Derechos, un ensayo crítico sobre políticas culturales. Bogotà, Icanh 
(pàg. 20).
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Aquí apareix la concepció que la participació de tots els agents és necessària per idear les polítiques. 

Per García Canclini68, les polítiques no han de ser concebudes com a actes administratius rutinaris.

“No basta entonces una política cultural concebida como administración rutinaria del patrimonio his-

tórico, o como ordenamiento burocrático del aparato estatal dedicado al arte y la educación, o como 

cronología de las acciones de cada gobierno. Entenderemos por políticas culturales el conjunto de 

intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organiza-

dos a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y 
obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social.”

Segons Alfons Martinell69, hi ha quatre tipologies de política cultural depenent del grau d’implicació 

de l’Estat en la vida cultural.

•  L’Estat àrbitre, en què el Govern intenta mantenir una posició de neutralitat en els processos de pro-

ducció, distribució i consum. Només creen unes normes del joc perquè els agents es desenvolupin. 

És la concepció més liberal de política cultural i és típica dels EUA.

•  L’Estat mecenes. L’Estat no intervé mai directament. El seu paper és de fomentar o subvencionar les 

organitzacions culturals o artístiques mitjançant els art councils. Aquest és el model anglosaxó.

•  L’Estat arquitecte. L’administració és un agent més. Assumeix responsabilitats i compromisos en 

temes d’acció directa a més de crear les normes del joc. És la visió més europea de la política.

•  L’Estat enginyer. L’Estat controla la totalitat dels processos de creació, distribució i consum cultural. 

Una política típica dels estats totalitaris.

El model andorrà segueix l’estela dels països veïns, encara que, pel que fa a polítiques que tenen 

a veure amb la identitat, tendeix a buscar un model més anglosaxó de no intervenció. En canvi, la 

manca de polítiques per al desenvolupament de les indústries culturals ha provocat que el teixit cul-

tural de base del país hagi demandat un model d’Estat molt més intervencionista.

Conèixer la relació que hi ha entre els agents culturals i les polítiques ens dona una idea de l’estat 

de la cultura del país. Els agents culturals, entenent-los de manera àmplia i integral, són un element 

dinamitzador essencial d’un territori. Com més divers sigui aquest col·lectiu social més capacitat de 

desenvolupament té el territori. Les accions nascudes de molts indrets del teixit social es mostren 

molt més capaces de crear capital cultural i social, així com de millorar les condicions de vida i el 

benestar (Carbó, Martinell, 2015). Un territori amb agents distribuïts a totes les capes d’una societat 

es mostra molt més ràpid i efectiu a l’hora de detectar problemes i idear polítiques per superar-los.

Per Teixeira Coelho70, un agent cultural és:

68García Canclini, N. (ed.) (1987). Políticas culturales en América Latina. Espanya, Enlace Grijalbo (pàg. 26).
69Martinell Sempere, A. (2015). La cultura en l’àmbit de les polítiques nacionals. Barcelona, UOC.
70Teixeira Coelho. (2000). Diccionario crítico de política cultural: cultura e imaginario. Mèxic, Conacult.
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“Aquel que sin ser necesariamente productor cultural interviene en la administración de las artes y de 

la cultura, propiciando las condiciones para que otros creen o inventen sus propios fines culturales. 
Actúa más frecuentemente aunque no exclusivamente en el área de la difusión, por lo tanto, está 

más cerca del público que del productor cultural. Organiza exposiciones, muestras y conferencias, 

prepara catálogos y folletos, realiza investigaciones de tendencias, estimula individuos y grupos 

para la autoexpresión, en fin, tiende el puente entre la producción cultural y sus posibles públicos.”

Sense uns agents culturals concrets que estiguin en contacte directe amb l’objecte receptor és im-

possible implementar cap tipus de política cultural amb garanties d’èxit.

Per esclarir doncs quines són les tendències de la política cultural andorrana és indispensable ana-

litzar els agents culturals del país. S’han dividit en tres categories: els agents culturals de l’adminis-

tració pública, els agents culturals del tercer sector i els agents culturals del sector privat.

LA GESTIÓ CULTURAL A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Després que la Revolució Francesa proposés la divisió de poders, el poder executiu, encarregat 

d’executar les lleis dictades pel poder legislatiu, adquiria un poder normatiu. És a dir, que el Govern 

podia aprovar disposicions de caràcter general que poguessin desenvolupar les lleis. Aquesta capa-

citat normativa converteix els governs en reguladors i a poc a poc van trencant aquesta subordinació 

de poders. Els executius dels estats moderns tenen potestat, gairebé absoluta, per dissenyar les 

polítiques i portar a terme les accions de govern.

La Gran Enciclopedia Catalana defineix administració pública d’aquesta manera:

“Conjunt de persones públiques i d’òrgans encarregats d’exercir les potestats administratives i l’ad-

ministració central, autonòmica, institucional o corporativa.

Als països occidentals i els que han rebut llur influència existeixen, normalment, tres grups de per-
sones i òrgans públics: l’administració central, l’administració local, i l’administració institucional, 

a les quals hom pot afegir, en els estats federals o en aquells on existeixen regions autònomes, 

l’administració autonòmica o similars. El conjunt d’aquestes administracions integra, per mitjà de 

vinculacions jurídiques (més o menys intenses segons els països i les tendències polítiques), l’admi-

nistració pública, i els fins d’interès general són acomplerts per una administració o una altra segons 
la constitució, els estatuts i les lleis que regulen les seves competències i la seva organització.”

Al Títol V de la Constitució andorrana, Del Govern, l’article 72.3 diu:

“L’Administració pública serveix amb objectivitat l’interès general, i actua d’acord amb els principis 

de jerarquia, eficàcia, transparència i plena submissió a la Constitució, les lleis i els principis ge-

nerals de l’ordenament jurídic definits en el Títol I. Tots els seus actes i normes estan sotmesos al 
control jurisdiccional.”

Servir amb objectivitat l’interès general significa que l’administració ha de fer prevaldre la voluntat 
de la llei abans que la de la pròpia administració. En el cas de la cultura, en què la subjectivitat té 
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molt a dir, i interpretar és a l’ordre del dia, és absolutament necessari un marc legal ferm i flexible 
que pugui minimitzar l’impacte de la voluntat de l’administrador. Els principis que regeixen l’admi-

nistració andorrana són semblants als de les democràcies europees. El principi de jerarquia implica 

que l’administració s’estructura de manera piramidal. Això vol dir que els òrgans superiors manen 

sobre els inferiors. Aquesta manera de fer tan vertical i rígida condiciona l’agilitat amb què l’adminis-

tració respon als problemes socials i dificulta un treball més transversal entre les administracions. 
Cal recordar que en el cas andorrà l’administració central i les territorials no estan supeditades 

unes a les altres d’aquesta manera. L’eficàcia es pressuposa ja que, segons la idea d’objectivitat, 
l’administració ha de fer complir el mandat de la llei de manera inexorable (Garí i Padrós, 2015). Els 

mitjans, econòmics i de recursos humans i la seva preparació, de què disposa l’administració i les 

contradiccions legislatives poden posar en perill aquest principi. El principi de transparència implica 

que les accions del poder públic s’han de mostrar sense vels ni secrets, tant de manera activa com 

passiva. El Govern i el Consell General a través de les seves pàgines web o el Servei d’Estadística 

mostren tot el que es pot mostrar. Els comuns, per tradició més independents, a poc a poc van apli-

cant aquest principi constitucional amb més eficàcia.

A Andorra hi ha vuit administracions que generen cultura per a la població. El Govern a través del 

Ministeri de Cultura i, de manera indirecta, del Ministeri de Turisme, i els set comuns que governen 

les parròquies andorranes. També el Consell General pot actuar i actua a vegades d’agent cultural.

EL MINISTERI DE CULTURA

Abans de la creació del Govern d’Andorra el 1982, el Consell General i els comuns s’havien preo-

cupat de legislar i promocionar la cultura i el patrimoni. L’Ordinació del 13 de juliol de 1964 sobre 

la protecció de l’entorn dels monuments històrics o la del 4 de juny de 1970 sobre la protecció del 

patrimoni artístic, arqueològic i els monuments en són exemples. Els últims vint-i-cinc anys del segle 

XX Andorra va viure el canvi més transcendent de la seva història política. La societat andorrana a 

partir de la dècada dels setanta, plenament conscient de la seva identitat única i davant l’excessiu 

paternalisme de França i Espanya, comença un altre procés cap a la independència institucional. El 

8 de gener de 1982 Òscar Ribas Reig és elegit primer cap de Govern d’Andorra. Aquest procés de 

democratització i independència institucional, dificultós i ple d’entrebancs, culminarà en la Constitu-

ció de 1993. Andorra esdevé llavors un Estat democràtic i modern (o postmodern).

El primer ministeri constitucional dedicat a la cultura va ser el d’Afers Socials i Cultura i el primer 

ministre va ser Ramon Serra (1994). Aquell primer ministeri dividia les seves funcions entre l’Àrea 

de Recerca Històrica, l’Àrea de Conservació i Restauració, l’Àrea de Museus i Monuments, l’Arxiu 

Nacional, la Biblioteca Nacional i l’Àrea d’Acció Cultural. Pere Canturri (1994-1998) va substituir 

Serra com a ministre en el nou Govern de Marc Forné. Canturri segueix en el segon mandat de 

Forné (1997) com a ministre de Cultura, ara sense Afers Socials. El 1998 Canturri es retira i el mi-

nisteri passa a formar part del de Turisme i Cultura d’Enric Pujal (1998-2002) fins l’any 2001. Pujal 
segueix com a ministre de Turisme i Cultura en una nova legislatura de Marc Forné fins que el 2002 
se’l nomena ministre de Presidència i Turisme. Llavors la cartera de Cultura passa a Xavier Montané 

(2002-2004). Aquest ministre fou qui presentà la primera llei enterament dedicada a la cultura: la Llei 

de patrimoni cultural. L’organigrama i l’estructura del ministeri no presenten variacions gaire signifi-
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catives en aquest període. La primera variació significant la trobem a la legislatura de 2005 a 2009. 
El cap de Govern, Albert Pintat, confia a Juli Minoves el Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura i Coo-

peració. El 2007 hi ha una reestructuració del Govern i Minoves passa a ser ministre Portaveu, de 

Cultura i Ensenyament Superior. En aquest moment es du a terme una reforma de l’organigrama. Es 

crea la figura de secretari d’Estat de Política Cultural, d’on es despengen Patrimoni Cultural i l’Arxiu 
Nacional. I per una altra banda romanen sota una direcció de Cultura la gestió de les Biblioteques 

(Nacional i Pública) i l’Àrea d’Acció Cultural. En aquest moment les inquietuds i el carisma del minis-

tre Minoves fan que la cultura del país ompli moltes pàgines dels diaris. El retorn de les pintures de 

Santa Coloma, la creació dels premis Carlemany, els fallits i faraònics projectes del Museu Nacional 

d’Art i de l’Arxiu Nacional-Museu de la Pau (Gehry, Foster, Nouvel, Hadid i Perrault eren els noms 

dels arquitectes a concurs) són un exemple d’una visió innovadora de la gestió cultural del país.

La següent legislatura (2009-2011), la ministra d’Educació i Cultura, Susanna Vela, refà l’organi-

grama del ministeri i marca la tendència de distribució competencial dels governs següents. Da-

vant d’una cartera ministerial molt àmplia, es creen tres secretariats d’Estat: un d’Educació, un de 

Recerca i Ensenyament Superior, i un de Cultura. D’aquest es despengen dos departaments: el de 

Patrimoni Cultural, i el de Promoció Cultural i Política Lingüística, i una Unitat d’Administració Cen-

tral. Del departament de Patrimoni depenen les àrees d’Arxius i Documentació, de Protecció del Pa-

trimoni, la Biblioteca Nacional i l’Àrea de Patrimoni Moble i Museus. Sobta una mica aquesta divisió 

entre Patrimoni Immoble i Moble que no respon tant a criteris tècnics com de gestió dels grups de 

treball. Del Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística en surt l’Àrea de Lectura Pública 

i Biblioteques, l’Àrea d’Àcció Cultural i l’Àrea de Política Lingüística. Es presenta un organigrama 

molt racional que d’entrada ha de poder arribar a desenvolupar les funcions del ministeri en plena 

crisi financera. Des de 2011 fins a 2015 transcorre el primer Govern d’Antoni Martí amb Albert Es-

teve com al cap del Ministeri de Cultura. L’organigrama segueix les pautes del Govern anterior: una 

Unitat d’Administració Central, el Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística, i el De-

partament de Patrimoni Cultural. Es conserva l’Àrea de Política Lingüística i es canvia la categoria 

funcionarial de Lectura Pública i Biblioteques, que passa de ser àrea a ser unitat. Al Departament 

de Patrimoni se separa l’Àrea de Museus de la de Patrimoni Moble, que passa a anomenar-se Àrea 

de Conservació i Restauració. De 2015 a 2019 es compleix el segon mandat d’Antoni Martí amb la 

ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert.

L’organigrama inicial del mandat és gairebé idèntic al d’Albert Esteve. Només es produeix un can-

vi significatiu. L’Àrea de Museus i Monuments passa a dependre del Departament de Promoció 
Cultural. Tot i que l’explotació d’un museu i les accions per promocionar-lo puguin adscriure’s a un 

Departament de Promoció, les característiques dels museus propietat del Govern d’Andorra fan que 

aquesta decisió sobti. Tots els museus són etnogràfics i molts són Patrimoni Immoble, fet que els 
hauria d’incloure en la gestió patrimonial. El canvi de localització torna a ser, doncs, per raons de 

gestió de personal i optimització dels equips humans i no tant per consideracions tècniques més 

lògiques. El 2017 es va tornar a canviar l’organigrama. Es va crear una Direcció General de Cultura 

que aglutinava moltes de les funcions dels antics directors de departament i Política Lingüística 

esdevé un departament autònom, després d’absorbir, amb algunes dificultats, l’Àrea de Llengua 
Catalana, provinent d’Educació. En l’administració pública andorrana no existeix el concepte de di-

rector general de la mateixa manera que tampoc existeix el coordinador. Les raons d’aquesta nova 

manera de distribuir els càrrecs responen al fet que la responsable del ministeri volia envoltar-se 
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de persones de la seva confiança. Dins el Departament de Promoció Cultural segueix, a banda de 
les unitats, l’Àrea de Museus i Monuments, i s’afegeix la Gestió de les Fundacions (ONCA, ENA i 

Museand). A partir del juny de 2019 comença, amb Xavier Espot com a cap de Govern, el mandat 

de Sílvia Riva al capdavant del Ministeri de Cultura i Esports. Pel que fa a l’organigrama, s’elimina 

la direcció general i es conserven el tres departaments: Promoció Cultural, Política Lingüística i Pa-

trimoni Cultural, i les àrees i unitats que els complementen.

Per tal de valorar la idoneïtat de l’organigrama s’ha demanat als directors i tècnics de les àrees del 

ministeri actual que indiquessin el grau d’acord i desacord amb la sentència: L’organigrama està ben 

dissenyat per complir les funcions i els objectius establerts. Les àrees de Béns Immobles, la Biblioteca 

Nacional i Política Lingüística hi estan bastant d’acord i totalment d’acord. Béns Mobles i Museus i 

Monuments hi estan parcialment en desacord. La resta d’àrees no hi estan ni d’acord ni en desacord.

ELS AGENTS CULTURALS
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71Vegeu el capítol Marc legal.

En les exposicions de motius dels decrets d’estructuració del ministeri de 2012 a 2019 s’obser-

ven algunes diferències. Sobretot a partir del de 17 de maig de 2017. De 2012 a 2016 s’utilitza el 

mateix text. En l’escrit es parla de conceptes molt interessants, com el que la cultura ha de liderar 

els reptes socials i que ha de generar una actitud crítica dels individus. També diu que la cultura 

ha de ser un element clau en la integració però les connexions entre les idees són disperses i 

algunes vegades no volen dir res. En canvi, queda molt clara la posició del ministeri davant el 

patrimoni cultural, la política lingüística i el sistema públic de lectura. El text lliga els objectius de 

conservació i difusió del patrimoni al deure constitucional71 i atorga al patrimoni cultural la condició 

de testimoni de la història, la identitat i la creativitat del país. La raó de la conservació del mateix 

és preservar una riquesa col·lectiva i transmetre-la en les millors condicions a les generacions 

futures. Els paràgrafs sobre política lingüística i el sistema públic de lectura no han variat en la 

redacció de 2012 a 2019.

“La política lingüística del Govern ha de garantir una interacció real entre llengua i territori al servei 

de la ciutadania, que enforteixi la presència i el coneixement de la llengua catalana, que vetlli per la 

seva promoció pedagògica, li atorgui recursos per a la investigació i el reconeixement internacional 

i la impulsi en els àmbits de les noves tecnologies.”

“Cal desenvolupar el que ha de constituir el sistema públic de la lectura i per això cal impulsar acords 

marcs de col·laboració entre les administracions públiques per portar a terme plans d’actuació que 

assegurin els estàndards en serveis bibliotecaris fixats per les organitzacions internacionals.”

La política lingüística s’ha mantingut com una qüestió d’Estat en quasi totes les legislatures. Per això 

sempre hi ha hagut una direcció preocupada, per una banda, per fer complir les lleis d’usos de la 

llengua oficial i, per l’altra, per facilitar que al país es pugui viure plenament en català.

Un altre paràgraf que roman idèntic en totes les redaccions dels diferents decrets és el de l’obligato-

rietat d’impulsar polítiques de suport a les empreses culturals per reforçar el teixit econòmic. És un 

acte de valentia institucional apostar per la gestió privada tenint en compte com s’entén la cultura al 

país. La gestió de la cultura en molts estats de base liberal representa una contradicció en els seus 

principis. Tot i intentar disminuir la intervenció del Govern en molts àmbits, en cultura no han sabut 

aplicar les mateixes directrius. La protecció que necessita la cultura i la dificultat que té per entrar al 
mercat propicia que l’administració intervingui intensament, de manera que les empreses culturals 

no poden trobar el seu lloc. Val a dir que una empresa cultural andorrana que pretengui sobreviure 

basant-se únicament en un públic potencial tan petit com el del país ho té molt difícil per desenvo-

lupar-se. Potser s’haurien de pensar estratègies i fer molts esforços perquè aquestes empreses, 

com les editorials andorranes, per exemple, gaudissin de les condicions necessàries per esdevenir 

competitives a l’exterior.

El text del Decret de 17 de maig de 2017 presenta les mateixes idees de forma molt més endreçada 

i lògica. Com a motiu primer s’indica que la cultura realitza l’individu autònom i a la vegada el con-

necta amb la col·lectivitat de manera espiritual. Parla d’esperit d’un poble, del Volkgeist hegelià, de 
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l’adhesió de l’individu a un metarelat històric. I per aquests motius la cultura ha d’estar present en 

la resolució dels problemes socials. S’entén doncs que per aconseguir una societat sana els indivi-

dus han de créixer, o expandir la seva esfera com deia Montesquieu, i s’han de reconèixer dins la 

col·lectivitat. El text segueix exposant que per les raons citades la cultura és el fonament dels disset 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Ja s’ha exposat al capí-

tol segon que la cultura gairebé no apareix als ODS i que va ser un treball molt gran de la Unesco 

incloure-hi la variable cultura. La funció principal dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, 

hereus dels incomplerts Objectius del Mil·lenni, és corregir l’enorme desigualtat entre els països que 

gaudeixen els efectes de la globalització i els que la pateixen. A més d’alertar i conscienciar de la 

limitació dels recursos naturals del planeta. L’exposició de motius del decret de 26 de juny de 2019 

replica exactament el mateix text.

Alfons Martinell72 afirma que es poden resumir en una llista relativament tancada les funcions tipus 

que es duen o s’haurien de dur a terme dins la planificació de les polítiques culturals nacionals. 
Sempre tenint en consideració les variables ideològiques i contextuals.

La més clàssica, encara que continua tenint vigència avui en dia, és la protecció, conservació i re-

gulació dels usos del patrimoni cultural. En els decrets analitzats s’inclouen la majoria de funcions 

tipus d’aquest Departament:

“a) Coordinar i supervisar el desplegament normatiu i reglamentari de la Llei de patrimoni cultural.

b) Supervisar la tramitació dels expedients de declaració BIC73 i els entorns de protecció.

c) Efectuar el seguiment de la reserva del 0,5% cultural74, la gestió de l’aplicació correcta dels fons 

i la coordinació dels convenis per a la seva aplicació.

d) Planificar i gestionar activitats d’informació i difusió de l’acció del Ministeri en el seu àmbit d’actu-

ació, en coordinació i d’acord amb les directrius que estableixi l’àrea competent del Ministeri.

e) Coordinar la planificació i l’execució de projectes singulars d’infraestructures culturals, espe-
cialment els que requereixin la col·laboració d’altres ministeris, administracions públiques, agents 

socials i entitats públiques o privades.

f) Vetllar per la conservació i la protecció dels béns materials i immaterials que integren el patrimoni 

cultural d’Andorra així com dels seus entorns de protecció.

g) Definir els entorns de protecció dels monuments i dels altres béns d’interès cultural.

h) Realitzar i mantenir actualitzat l’Inventari general del patrimoni cultural i del fons d’art del Govern.

72Martinell, A. (2015). La cultura en l’àmbit de les polítiques culturals nacionals. Barcelona, UOC.
73Béns d’interès cultural.
74La Llei de patrimoni obliga a destinar un mínim de contractes d’obra pública a conservar i enriquir el patrimoni. A Espanya 
aquest percentatge és de l’1,5%.
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i) Restaurar i conservar els béns culturals mobles i immobles que estan sota la tutela del Govern.

j) Vetllar per la protecció del patrimoni bibliogràfic nacional, i garantir-ne la conservació i l’accés.

k) Assegurar la conservació i la custòdia dels documents que integren el patrimoni documental del 

Govern.

l) Organitzar i treballar en la gestió de la documentació administrativa del Govern.

m) Treballar, en col·laboració amb altres ministeris, amb els comuns o altres institucions, en l’esta-

bliment de mecanismes per promoure el respecte col·lectiu del patrimoni cultural, urbà i paisatgístic.

n) Desenvolupar projectes de recerca històrica com a eina de referència per a l’estudi i la contex-

tualització del patrimoni cultural d’Andorra.

o) El foment a la creació de noves col·leccions patrimonials, així com l’obertura de noves instal·la-

cions culturals.

p) Afavorir la recuperació del patrimoni cultural andorrà que es troba a l’estranger.

q) Aplicar els convenis internacionals ratificats per Andorra sobre el patrimoni cultural i el respecte a 
la diversitat cultural i fer-ne el seguiment.

r) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la titular del ministeri encarregat de la cultura.”

Aquestes són les funcions que es redacten a l’article 5 del Decret de 26 de juny de 2019. La princi-

pal diferència amb els dels anys anteriors és la desaparició de les funcions relatives a l’Arxiu i a la 

Biblioteca nacionals als decrets de 2016 i 2017 que es recuperen en aquest text (lletres j, k i l). No 

s’ha pogut esclarir el perquè d’aquesta decisió d’excloure aquestes funcions si les àrees que les 

despleguen romanien operatives i a l’organigrama.

Una altra funció clàssica del Ministeri de Cultura és la de suportar i fomentar la creació artística. 

Facilitant la feina dels creadors i ajudant a la difusió de la seva obra. Els premis, les exposicions, el 

sistema de beques i subvencions, i la creació d’espais de treball (tallers, residències…) són algu-

nes de les accions derivades d’aquesta funció. Es important recordar que la Unesco recomana75, 

en aquest sentit, afavorir la mobilitat dels artistes i crear un teixit econòmic on aquests es puguin 

desenvolupar sense necessitat de l’aixopluc de l’Estat. Aquestes funcions les trobem adscrites al 

Departament de Promoció Cultural i s’expressen d’aquesta manera:

“q) El desenvolupament de programes de foment i difusió de la creació artística en tots els vessants.”

A partir de 2017 s’afegeix al punt:

75Varis autors. (2015). Informe mundial de la convenció de 2005 Repensar les polítiques culturals. Unesco (pàg.12).
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“e) El desenvolupament de programes de foment i difusió de la creació artística en tots els vessants. 

La defensa dels drets dels autors de tots els sectors culturals.”

Les accions derivades d’aquest punt han sigut: la creació d’una llei de propietat intel·lectual i 

l’SDADV76, des de 2011 afavorir la participació d’artistes andorrans a la Biennal de Venècia, la 

promoció dels Tallers d’Art de la Massana, creats l’any 1994, la creació de la Residència Faber 

i les subvencions als creadors. Els Tallers d’Art varen començar com un programa complex que 

implicava la distribució de les obres creades en exposicions, després es van lligar a la participació 

a la Biennal i ara són només espais que se cedeixen temporalment. La Biennal sempre ha sigut 

objecte de crítiques i recels, com el de l’elevat cost o els processos de selecció dels artistes. Els 

tècnics responsables han afirmat que no han sabut explicar bé el projecte i que el desconeixement 
del funcionament real per part de la població i el col·lectiu artístic han propiciat que una bona acció 

cultural desaparegués. En l’àmbit econòmic no s’ha aconseguit convèncer l’empresariat de partici-

par-hi. Només les aportacions d’Andorra Turisme els últims anys han alleujat la càrrega econòmica 

del ministeri. Les subvencions s’analitzaran en profunditat en el capítol d’Accions culturals.

El dret a participar en la vida cultural és una funció essencial. S’ha de ser conscient que l’Estat no 

pot arribar a tots els ciutadans i per això s’ha d’assegurar aliances amb tots els agents socials i 

culturals per poder aproximar-se a totes les sensibilitats i realitats de la població. La peculiar dis-

tribució territorial i competencial d’Andorra fa que moltes administracions s’encarreguin d’arribar a 

la mateixa gent i això implica que, a vegades, es dificulti l’accés a la cultura per excés de progra-

mació en un espai físic i temporal molt reduït. De la mateixa manera, s’ha de vetllar per l’interès 

general77 i l’accés a la participació. Les accions per garantir aquest accés no es poden limitar a la 

gratuïtat de tota l’oferta cultural. Accedir a la cultura implica que el màxim de gent del país pugui 

gaudir-ne i no tan sols els interessats.

Manquen moltes accions de caire pedagògic que ajudin a desenvolupar una altra funció essencial 

que és la de difondre la cultura. L’Estat tradicionalment funciona de mediador entre la producció 

artística i el públic. L’accés a la lectura, les conferències, les interpretacions escèniques i musicals, 

els espectacles en directe estan subvencionats o directament programats pels estats perquè la 

població en pugui gaudir. El fet que aquestes accions donin popularitat als governs i es puguin 

utilitzar buscant un rèdit electoral ha propiciat que la difusió cultural predomini per sobre les altres 

funcions. Utilitzar aquesta potestat mediadora per guanyar popularitat acaba generant desequili-

bris en les necessitats culturals de la població i no es propicia un accés correcte a la cultura.

Una altra funció lligada a l’accés a la cultura és la intervenció en l’oferta cultural per protegir formes 

culturals minoritàries que si depenguessin dels mercats desapareixerien. Aquesta intervenció tam-

bé ha de servir per assegurar un bon repartiment de l’oferta cultural en tot el territori78. Les funcions 

que s’expressen en aquest sentit al Decret de 2019 són:

76Societat de Drets d’Autor i Drets Veïns.
77No s’ha de confondre l’interès general amb la demanda general. Quan l’administrador actua a demanda de la majoria no 
en fa una gestió correcta i l’acosta perillosament al populisme.
78Les dificultats que en aquest sentit genera el sistema parroquial s’haurien d’intentar compensar amb la força mediadora 
i no impositiva del Govern central.
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“b) La gestió dels serveis culturals públics que depenen del Govern. 

c) La gestió de la Biblioteca Pública.

d) El desenvolupament de programes de cooperació amb institucions i entitats per al foment i la 

difusió culturals, i l’organització d’activitats de promoció en qualsevol de les seves manifestacions.

g) La promoció i la difusió del patrimoni cultural andorrà, amb el suport institucional que requereixi i 

la projecció en els àmbits nacional i internacional, amb la col·laboració adequada dels agents: em-

preses, institucions i universitats.

i) La gestió i la promoció de les instal·lacions museístiques que estan sota la tutela del Govern, i la 

conservació de les col·leccions que presenten.

j) El foment del dret d’accés del ciutadà al patrimoni cultural.

k) La col·laboració activa en projectes relacionats amb altres instal·lacions museístiques o altres 

instal·lacions culturals, tant nacionals com estrangeres.”

Han variat molt poc aquestes funcions des de 2015. Només cal esmentar la desaparició de la funció 

de crear noves col·leccions patrimonials, així com de l’obertura de noves instal·lacions culturals. 

El ministeri no disposa d’una sala d’exposicions pròpia ni de cap infraestructura museística on es 

pugui exposar el patrimoni artístic, l’obra artística del país o proporcionar un espai per apropar les 

noves tendències en arts plàstiques internacionals a la població. Tot i que l’Era del Raser i Casa Rull 

disposen d’un espai per acollir exposicions temporals, no s’ha d’oblidar que el ministeri disposava 

de 400 metres quadrats expositius a l’antiga caserna de bombers que, amb el frustrat projecte de 

l’edifici singular The Cloud, han desaparegut. Per aquest motiu s’han anat utilitzant espais de ter-
cers amb el consegüent perill que, per qüestions polítiques, pugui veure’s malmesa la vida cultural 

del país. En aquests punts es troben a faltar funcions específiques que impliquin un accés a la vida 
cultural i no només al patrimoni, així com garantir una bona difusió de la cultura per tot el territori. 

S’ha d’entendre que portar a terme una bona i efectiva política cultural a Andorra és impossible 

sense una coordinació entre Govern i tots els comuns. En aquest sentit ja des del primer Govern 

constitucional es planteja el problema creant la primera agenda d’activitats turístiques i la primera 

reunió de directors de Cultura.

L’Estat ha de facilitar infraestructures culturals al servei de l’interès general com un recurs bàsic per 

al desenvolupament cultural. Sense aquestes és molt difícil organitzar una vida cultural col·lectiva.

El punt “a) La programació, l’execució, el desenvolupament i el manteniment de les infraestructures 

culturals” es manté invariable en tots els decrets.

Fomentar i suportar les indústries culturals per ampliar el teixit econòmic i afavorir l’economia cre-

ativa. Cada vegada més estats influïts per les tesis liberals estan intentant desenvolupar aquesta 
indústria per no intervenir tant en la producció cultural i per diversificar el seu model econòmic. Des 
de 2015 es redacta als decrets la funció: el desenvolupament de programes de foment i difusió de 
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la producció editorial. I des de 2017 es redacta el següent punt: “El suport al desenvolupament a 

les empreses culturals, perquè permeti reforçar el teixit industrial en aquest àmbit, des de les arts 

escèniques, la música, les arts visuals, les audiovisuals i el sector editorial, com també fomentar 

el consum cultural i l’ampliació de mercats per a la cultura feta al nostre país.” Aquesta funció no 

s’acaba de concretar, i des del ministeri s’aposta per la producció pròpia de la seva Temporada de 

l’Auditori Nacional i de les exposicions. Només Andorra Turisme fa servir la fórmula de subcontrac-

tació a empreses de gestió cultural i d’espectacles, però aquesta decisió no respon a cap política 

de tipus cultural.

Les relacions culturals internacionals han adquirit una importància cabdal en les polítiques cultu-

rals d’aquest món globalitzat. Abans de l’entrada a l’ONU, Antoni Morell ja va participar l’any 1976 

com a observador a la Conferència Internacional sobre Educació de la Unesco i es va adherir a 

l’ICOM. Andorra forma part de la Unesco i la vall del Madriu és des de 2004 Patrimoni de la Hu-

manitat. A més, Andorra participa activament fins al 2007 en els organismes culturals del Consell 
d’Europa. Però en aquest nou context mundialista, la mobilitat dels artistes i de la cultura propo-

sada pels immigrants s’ha de gestionar de la millor manera possible per enriquir el teixit social i 

no crear conflictes. A més, ja s’ha indicat la recomanació de la Unesco d’afavorir aquesta mobilitat 
artística. A banda de la participació en la Biennal i les relacions del Ministeri d’Afers Exteriors amb 

els projectes de la Francophonie, sumat a accions puntuals d’algunes ambaixades, no s’especifica 
cap funció als decrets ni cap programa d’accions per assolir aquest objectiu. Es podrien utilitzar 

més sovint les connexions culturals que pot oferir el Centre Carlemany de Praga. Aquest centre 

és un acord de col·laboració cultural entre el Govern d’Andorra i la Universitat Carolina de Praga.

Situar la formació artística en un espai de la política cultural, i no tan sols com una especialitat 

educativa. Aquesta funció serveix no només per formar capital humà que pugui desenvolupar tots 

els sectors de la cultura, sinó aconseguir l’excel·lència i la qualitat en la vida cultural. Crear indi-

vidus realitzats i crítics hauria de ser un dels objectius base del ministeri. El Ministeri d’Educació 

inclou la formació artística. A l’article 3 de la Llei qualificada d’educació de 1993 hi diu que l’activitat 
educativa s’adreçarà a la consecució de les finalitats següents: “c) transmetre coneixements cien-
tífics, tècnics, humanístics, artístics i ètics.” Aquests coneixements artístics són molt generals i, 
com es veurà en el capítol específic sobre educació, no estan suficientment explotats. El Ministeri 
de Cultura no disposa de cap programa estable de formació artística. El Decret de 22 de juliol de 

2020 de regularització dels estudis musicals és el primer i únic moviment del Govern en aquest 

sentit en tots aquests anys. A Andorra la formació artística és a mans dels comuns i no se segueix 

un pla establert en l’àmbit nacional. Només una gran inversió en educació cultural pot millorar la 

capacitat crítica de la societat andorrana.

Per acabar amb les funcions del ministeri trobem les interaccions amb altres polítiques. Aquesta 

funció és primordial per buscar un objectiu comú de les polítiques de país. És prou evident la im-

portància que haurien de tenir les relacions constants amb el Ministeri d’Educació però, si de debò 

es vol aplicar la variable cultura en la presa de decisions polítiques per al desenvolupament social 

i econòmic, tal com recomana la Unesco, és molt necessari que es teixeixin ponts entre els dife-

rents ministeris i el Ministeri de Cultura. Per, d’aquesta forma, idear polítiques a partir de projectes 

concrets participats de la manera més transversal possible. En aquest sentit trobem aquest punt 

repetit en tots els decrets (2015-2019):

ELS AGENTS CULTURALS



67

“h) La participació activa en l’estímul del turisme cultural.”

Tot i ser la font més important d’ingressos del país, sobta molt que només es faci referència a la 

interacció amb les polítiques que tenen a veure amb el turisme. A moltes administracions culturals 

la variable turisme ha eclipsat altres funcions essencials per idear polítiques culturals que incideixin 

de manera més directa en la població. A Andorra s’entenen les accions culturals (bàsicament espec-

tacles i accions de difusió patrimonial) portades a terme per millorar l’oferta turística com a part de 

la política cultural. És evident que aquestes accions formen part de la vida cultural del país, però no 

responen a cap política per eixamplar l’ànima, entendre millor el llegat patrimonial dels avantpassats 

o afavorir la cohesió social. Una bona política implica afegir la variable cultura a la gestió turística i 

no pas incloure la variable turisme a la gestió cultural.

Unes altres funcions ministerials atribuïdes als directors de departament són:

Supervisar l’elaboració d’estudis, informes i estadístiques en relació amb les funcions que el minis-

teri encarregat de la cultura té atribuïdes.

“Realitzar l’estudi, l’avaluació i el seguiment de les propostes de convenis i disposicions normatives 

promoguts pels òrgans del Departament de Patrimoni Cultural, del Departament de Promoció Cul-

tural i del Departament de Política Lingüística en col·laboració amb el Gabinet Jurídic i amb altres 

ministeris quan escaigui.

Coordinar els sistemes d’informació i tractament de dades del Departament de Patrimoni Cultural, el 

Departament de Promoció Cultural i el Departament de Política Lingüística.

Elaborar, conjuntament amb les altres àrees del Departament de Patrimoni Cultural, el Departament 

de Promoció Cultural i el Departament de Política Lingüística, els indicadors de funcionament, ges-

tió, producció i difusió rellevants per a la mesura i l’avaluació dels resultats de l’activitat.”

Els tres punts fan referència a l’obtenció i sistematització de dades per millorar l’eficiència dels 
serveis. S’han trobat desigualtats en el compliment d’aquestes funcions depenent del departament. 

En alguns casos s’entreveu la manca de consciència de la utilitat d’aquestes dades, afegit a una 

mancança de recursos humans. Com que no s’arriba a tot, el seguiment i tractament de dades que-

da en un segon pla o s’obvia directament. Un cas de desaprofitament d’una eina de seguiment i de 
visualització de la cultura del país és la plataforma Agenda.ad. Fent algunes petites modificacions 
al programa es podrien indexar i classificar dades valuosíssimes per a la gestió cultural del país.

Els directors i tècnics del ministeri han valorat la suficiència de les funcions que tenen atribuïdes. 
Només la Biblioteca Pública està bastant en desacord amb l’afirmació: Les funcions que desenvo-

lupen són suficients per acomplir amb les necessitats de la població. El 50% de les àrees hi estan 

bastant o totalment d’acord i el 38% ni d’acord ni en desacord. En general, els tècnics tenen la per-

cepció que les funcions que realitzen els departaments són suficients o gairebé suficients per imple-

mentar les polítiques que proposen els polítics. S’ha de posar de manifest que un dels comentaris 

que completaven la resposta més repetits era que es feia prou, no pel que s’hauria de fer en un ideal 

d’acció, sinó per la quantitat d’efectius.
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Per portar a terme les polítiques culturals i fer possibles les funcions analitzades és imprescindible 

comptar amb un bon equip humà. La preparació de les persones i la construcció d’equips capaços i 

motivats són la clau per poder garantir aquesta efectivitat que es pressuposa a l’administració. S’ha 

demanat als tècnics i directors del ministeri que valoressin, per una banda, la suficiència d’efectius 
i, per l’altra, la seva preparació. La percepció general és que no hi ha prou recursos humans als 

departaments (quasi el 90% de les respostes) però, pel contrari, estan ben preparats (60% de les 

respostes). En part, gràcies al Pla de Formació de Funció Pública. Aquest pla l’utilitza amb més fre-

qüència el personal de biblioteques i els guies de museus. El pla també preveu la formació individual 

atorgant ajuts econòmics o canvis en l’horari per afavorir la realització dels cursos. S’hi destinen 

cada any prop de 3.000 euros per departament. Segons alguns entrevistats, una de les limitacions 

per augmentar els efectius és la percepció de la ciutadania i d’alguns membres responsables de 

la Funció Pública que es gasten molts diners en una cosa tan poc útil com la cultura. La manca de 

sensibilitat i del coneixement del que costa fer funcionar la cultura unit al percentatge elevat dels 

pressupostos destinat a personal dificulta les noves contractacions. Tot i això, des del ministeri es 
creu que, majoritàriament, la població coneix i valora els seus serveis. Un 50% estava d’acord amb 

la sentència, un 38% ni acord ni en desacord i un 12% bastant en desacord.

Sense la dotació econòmica pertinent és impossible portar a bon port cap mena de política. Entre 

els departaments del ministeri es creu que els diners destinats al seu departament són insuficients 
o deficients (88%) i només una àrea creu que la seva dotació és correcta.

La inversió en cultura és un dels aspectes importants de la política. Un ministeri poc dotat econòmi-

cament no podrà portar a terme cap mena de política significativa. Aquestes són les dades econò-

miques del Ministeri de Cultura des de 2012 fins a 201879:

79Tots els capítols inclosos.

S’aprecia com després de la crisi financera de 2008, a partir de 2012 i sobretot a partir de 2015 la 
despesa experimenta un creixement considerable. Els diners no ho són tot en cultura. El cultural 

és un sector tradicionalment creatiu també per buscar solucions a la precarietat. Però una pujada 
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pressupostària d’aquesta mena s’hauria de notar amb la quantitat i qualitat de les intervencions del 

ministeri. De totes maneres, la despesa en cultura del Govern segueix sent molt poca si la com-

parem amb el total. Aquestes dades s’analitzen amb més profunditat al capítol Cultura i economia.

Per entendre com es reparteixen les xifres presentades i quina repercussió tenen es descriuen els 

diferents apartats del pressupost i s’assenyalen les variacions més significatives80.

Les despeses de personal són tot tipus de retribucions i indemnitzacions que ha de satisfer el Go-

vern, els organismes autònoms i els ens públics a tot el seu personal per raons del treball. Aquí 

entren els salaris dels alts càrrecs, personal de relació, el funcionariat, els agents de l’administració 

de caràcter indefinit, eventual, així com les quotes a la CASS i pensions. Es veu clarament que, tot 
i augmentar la despesa, el percentatge destinat a personal disminueix en comparació amb el total.

El consum de béns corrents i serveis és aquell que no origina un augment del capital o del patrimoni 

públic. Per exemple, els lloguers, les reparacions dels béns, l’adquisició de materials fungibles, els 

subministraments d’electricitat, carburants, etcètera, les comunicacions, el transport, les asseguran-

ces, les atencions protocol·làries, les publicacions… És un dels apartats més grans de la despesa i 

no presenta cap oscil·lació significativa.

Les transferències corrents són els pagaments efectuats per l’Estat, organismes autònoms o ens 

públics sense contrapartida directa per part dels agents receptors, els quals destinen aquests fons 

80Les definicions estan extretes del document intern del Govern (2009) Classificació Econòmica Pressupostària. Ministeri 
de Finances, Departament de Pressupost i Patrimoni.
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a finançar operacions corrents. Les subvencions, els convenis, les fundacions participades, les am-

baixades… Aquest capítol experimenta una pujada del 8% al 15% en el període de 2015 a 2019, 

que té lloc per l’aparició d’una nova fundació participada, Museand, que gestiona el Museu Carmen 

Thyssen Andorra. A més d’una pujada de 50.000 euros per al fons per a subvencions i la signatura 

de convenis amb la Societat Andorrana de Ciències, el Sax Fest, i Ull Nu, entre d’altres que normal-

ment buscaven finançament en les subvencions anuals.

Les inversions reals són les despeses destinades a la creació o adquisició de béns o serveis de 

capital, i les destinades a l’adquisició de béns de naturalesa inventariable, necessaris per al funcio-

nament operatiu dels serveis, i les altres despeses de naturalesa immaterial que tinguin caràcter 

amortitzable. A aquest capítol pertanyen les adquisicions de terrenys, edificis, maquinària i equipa-

ments, mobiliari, equips informàtics, conservació de béns immobles, béns mobles d’interès històric, 

artístic o cultural…

Les transferències de capital són els pagaments, condicionats o no, sense contrapartida directa per 

part dels agents receptors que destinen aquests fons a finançar operacions d’inversió o de capital. 
Pagaments a organismes autònoms, a empreses públiques, corporacions locals, a fundacions, etc. 

Aquest capítol ocupa la part més petita dels pressupostos i la variació és lleugerament a l’alça.

ELS COMUNS

Segons l’article 79 de la Constitució:

“1. Els Comuns, com a òrgans de representació i administració de les parròquies, són corporacions 

públiques amb personalitat jurídica i potestat normativa local, sotmesa a la llei, en forma d’ordina cions, 

reglaments i decrets. Dins l’àmbit de les seves competències, exercides d’acord amb la Constitució, 

les lleis i la tradició, funcionen sota el principi d’autogovern, reconegut i garantit per la Constitució.

2. Els Comuns expressen els interessos de les parròquies, aproven i executen el pressupost co-

munal, fixen i duen a terme les seves polítiques públiques en el seu àmbit territorial i gestionen i 
administren tots els béns de propietat parroquial, siguin de domini públic comunal o de domini privat 

o patrimonial.

3. Els seus òrgans de govern són elegits democràticament.”

Els comuns tenen absoluta autonomia i reben aquestes competències de la Constitució i les lleis 

però també de la tradició. El sistema parroquial de divisió del territori s’assemblaria a un sistema 

federal de gestió. No és competència d’aquest estudi analitzar aquest sistema ancestral sinó quina 

és la incidència dels comuns en la vida cultural del país.

L’article 80 diu:

“1. Dins el marc de l’autonomia administrativa i financera dels Comuns, les seves competències són 
delimitades mitjançant llei qualificada, almenys en les matèries següents:
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k) Cultura, esports i activitats socials.”

És remarcable que la cultura estigui sempre lligada als esports o a les activitats socials81. Tot i que 

la cultura s’expressa en comunitat i per les seves característiques està lligada al temps de lleure i, 

a vegades, a les celebracions, posar-la al mateix nivell que l’esport i “activitats” socials denota una 

percepció molt reduccionista del terme cultura. Posar-la en línia amb les altres dues marca les pau-

tes de les polítiques culturals comunals. Sembla que la competència en cultura dels comuns sigui 

només oferir activitats de lleure a la parròquia. La visió de la cultura com a motor de desenvolupa-

ment no és present de manera regular en les polítiques comunals analitzades.

Els comuns són l’administració que és més a prop de la ciutadania. Des de fa un temps es considera 

que la relació entre l’individu i la cultura és un procés actiu i canviant que incideix en la vida social del 

territori. Per això s’ha de donar molta importància a la dimensió local de la cultura. Baltà i Pascual82 

sintetitzen aquests canvis de la següent manera:

•  S’amplia la noció de la cultura i les arts. La cultura no es lliga a cap concepte identitari nacio-

nalista ni les formes artístiques clàssiques són l’únic mitja d’expressió artística. Per això les 

administracions locals han de ser sensibles i permeables a aquestes noves visions culturals i 

donar-los sortida.

•  La construcció plural de la identitat. A Andorra la identitat cultural no va lligada a la pertinença 

nacional. La societat està formada per petites illes culturals que conviuen. A l’administració local li 

resultaria molt més favorable, per a la consecució d’una veritable cohesió social, crear un marc de 

vivències culturals que tinguin en consideració la diversitat però que, com a objectiu últim, puguin 

crear un espai comú on tothom es pugui sentir integrat. Preservar les tradicions i ajudar que el 

ciutadà hi participi és una manera essencial de construir comunitat. En l’anàlisi s’han trobat visions 

diverses depenent del Comú i de la corporació que el governa. Però en general es manté una visió 

segregadora de la societat basant-se en la no-intervenció.

•  La cultura com a acció participativa. Com a conseqüència del punt anterior, la cultura ja no es per-

cep com una cosa estàtica o com la pertinença a un grup tancat, sinó com l’acció d’expressar-se 

de manera creativa i com l’elecció a identificar-se en quelcom dinàmic. Incidir en aquests canvis 
per garantir un bon accés a la cultura i una cohesió social transversal és una de les funcions de 

les administracions locals.

•  La cultura al servei d’altres objectius. En el cas d’Andorra, sobretot, els socials. Ja que la cultura 

es posa sovint al servei del turisme (els espectacles, la dinamització del patrimoni). Tindria més 

lògica que la dimensió econòmica i educativa fos nacional, d’aquesta manera s’igualaria tot el 

territori. Tot i que les competències educatives les té el Govern, són els comuns els que han donat 

resposta a la demanda de formació artística de la població. Amb dimensions, objectius i resultats 

molt diferents.

81La cartera de Cultura sempre ha anat acompanyada de la d’Afers Socials o d’Esports. La simbiosi amb Educació sembla 
més lògica però de gestió molt complexa per la seva magnitud.
82Baltà, J. i Pasqual, J. (2015). Cultura i ciutat: la gestió de les polítiques culturals locals. Barcelona, UOC.
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Els comuns es mouen entre la política autonòmica i la municipal en un joc que tenen ben après i mo-

dulen depenent de les circumstàncies. A més, a aquest doble vessant n’hem d’incloure un altre: les 

parròquies d’Andorra, per nombre d’habitants i per tradicions, semblarien poblacions petites de base 

rural, però el seu funcionament, la composició diversa de la societat i l’activitat econòmica les con-

verteixen en petites metròpolis cosmopolites. Analitzar i definir els comuns és una tasca complexa.

S’ha entrevistat els set tècnics de Cultura i els set consellers de Cultura de la legislatura 2015-2019, 

que coincideix amb el marc temporal limitat per l’estudi. D’aquestes entrevistes i de la informació 

rebuda en els qüestionaris s’ha elaborat aquesta anàlisi.

Els departaments de Cultura dels comuns reben diferents noms i estan lligats a disciplines diverses. 

El Comú de Canillo gestiona la cultura amb el Departament de Dinamització Turística i Cultural; el 

d’Encamp amb el Departament de Cultura i Afers Socials; el comú d’Ordino ho fa a través de tres 

departaments: un d’Educació i Cultura, Benestar Social i Joventut, un altre de Dinamització i un últim 

de Turisme; a la Massana es gestiona la cultura des de un sol Departament de Cultura sense altres 

atribucions. A Andorra la Vella es genera des de l’Àrea de Cultura i, el vessant social i la diversitat 

cultural, des del Servei de Participació Ciutadana. A Sant Julià de Lòria l’encarregada és l’Àrea de 

Cultura, i a Escaldes-Engordany el Departament de Cultura. L’enfocament que rep la gestió cultural 

és molt diversa. En molts casos les atribucions són molt grans i molt diversificades, en d’altres es 
concentren en un sol departament. Les raons i l’efectivitat d’aquestes línies conceptuals es traduei-

xen en els organigrames.

Aquests s’organitzen seguint la política que els genera. I les valoracions sobre la seva idoneïtat van 

també en conseqüència a les mateixes. A banda de la programació i producció d’accions culturals, 

dels comuns també es despenja la gestió de les biblioteques (tret d’Andorra la Vella, en què la gestió 

de la Biblioteca és de Govern), dels museus i arxius (Canillo, Encamp i Escaldes-Engordany), esco-

les artístiques (tots tret de Canillo, que ofereix tallers puntuals, i Sant Julià, que les té subcontracta-

des) i un centre d’exposicions (CAEE). Tots aquests serveis també es reflecteixen a l’organigrama i 
denoten la capacitat comunal de generar cultura des de molts àmbits diferents.

L’autovaloració de l’organigrama per part dels mateixos departaments ens diu que un 43% dels co-

muns estan d’acord que el disseny del seu organigrama és funcional. La resta ni hi estan d’acord 

ni en desacord, tret del Comú d’Ordino83, que no hi està gaire d’acord, possiblement per la divisió 

competencial entre tres departaments que funcionen en la mateixa línia, i per una sobrecarrega de 

funcions en relació amb el nombre d’efectius.

Quines són, segons els tècnics entrevistats, les funcions reals de les àrees i/o departaments de Cul-

tura dels comuns? En un 86% de les respostes apareix la idea que una de les funcions és gestionar 

els recursos, els equipaments i els serveis. En segon lloc sorgeix, en un 71% de les respostes, l’or-

ganització i programació d’esdeveniments. La tercera funció és complir amb les exigències polítiques 

(57%). En un percentatge molt més petit s’anomenen com a funcions: Generar polítiques culturals 

(29%), coordinar equips (29%), motivar la participació ciutadana (14%) i divulgar el patrimoni (14%). 

83La xifra representa la mitjana dels tres departaments.
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Les funcions principals no desdiuen la petita tesi extreta de l’anàlisi de l’article 80, sembla que la 

funció principal dels comuns és gestionar i programar tot seguint les voluntats polítiques. També s’ha 

demanat si aquestes funcions eren suficients per complir les demandes culturals de la parròquia.

Prop de la meitat dels comuns (43%) consideren que les funcions que tenen són suficients o gai-
rebé suficients. L’altra meitat no manifesten acord ni desacord amb la suficiència de funcions per 
portar a terme bones polítiques culturals. Quan es fa referència a la insuficiència funcional (14%) 
es deu a la voluntat política de no anar més enllà i per la manca de recursos humans i econòmics, 

en menor grau.

Quines han sigut aquestes voluntats? Per saber l’orientació de les polítiques es va demanar als con-

sellers que responguessin quins eren els objectius abans de començar el mandat. Sensibilitzar i tenir 

cura de la infància i la joventut és la idea que apareix més a les converses (43%), seguida de portar la 

cultura al carrer i reforçar la participació ciutadana i, també, amb el mateix percentatge (29%), progra-

mar accions artístiques i de lleure. Un altre objectiu és el d’utilitzar la cultura com a motor econòmic 

de la parròquia (14%). Per aconseguir-ho s’han portat a terme iniciatives que implicaven el comerç i 

la restauració per complementar l’esdeveniment cultural. Complir amb el mandat polític i el programa 

electoral també apareix en el 14% de les respostes com a objectiu previ. A la pregunta de si es varen 

assolir aquests objectius, un 43% contesta que sí i un 57% que, en general, sí.

Portar a terme les polítiques per realitzar aquests objectius significa topar amb dificultats puntuals i 
estructurals que es resumeixen en aquests punts:

La manera com es projecta un equipament cultural pot influir en el desenvolupament de les polítiques. 
Preveure tots els usos que es poden necessitar, trobar un bon arquitecte que conegui el món cultural 

i mesurar la necessitat real de la infraestructura són condicions sine qua non per dotar la parròquia 

d’un equipament cultural útil, sostenible i de llarg recorregut. Són els equipaments actuals adequats 

per realitzar les funcions requerides? En un 50% de les respostes s’afirma que sí, en general gene-

ren problemes per la manca de previsió, el mal disseny o la sobredimensió. Que els equipaments 

de la parròquia no són un problema apareix en un 21% de les respostes. Que són millorables però 

suficients (7%) i que en general no són un obstacle tret d’algun molt concret (21%) són altres idees 

que sorgiren de les converses. S’aprecia una manca de satisfacció amb els equipaments a causa 

que gran part de les infraestructures es projecten sense tenir en consideració els criteris dels tècnics. 

Molts d’aquests equipaments tampoc es projecten sobre la base de cap estudi previ.

Els recursos humans són el bé més valuós de la gestió cultural. La seva preparació, motivació i sen-

sibilitat resulten claus a l’hora de posar en funcionament les polítiques culturals. Quant a la suficiència 
dels recursos humans, la majoria de tècnics (85%) contesten que no són suficients. Les raons per no 

contractar sempre són la manca de coneixement del que implica generar cultura i la sensibilitat social 

envers el funcionariat i la cultura.

En les converses es va parlar sobre els problemes que havien generat els recursos humans. La idea 

majoritària és que els recursos humans són insuficients i no estan degudament formats. Apareix en 

un 57% de les respostes. En un 7% de les respostes apareix el matís de la motivació. Es considera 

que són pocs, poc formats però molt motivats. En canvi en un 21% de les respostes s’afirma que 
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no són suficients però estan molt ben preparats. En un 14% de les respostes es considera que els 

recursos humans no representen cap problema per portar a bon port les funcions atorgades. En les 

respostes s’han recollit dues possibles causes d’aquesta problemàtica. La primera és la rigidesa de 

les normes de funció pública que no permeten la mobilitat dels funcionaris (21%). Si es poguessin 

adaptar els efectius depenent dels projectes no hi hauria excés de personal o manca. De la mateixa 

manera no es condemnaria un servei a patir les conseqüències de la desídia de caps excessiva-

ment arrelats al seu lloc. La desmotivació funcionarial és un problema gran del país que s’ha anat 

detectant en l’etapa d’observació prèvia a aquest estudi. L’altra idea, apareguda en un 14% de les 

respostes, és una mica més delicada. Afirma que, en comptades ocasions, pot succeir mala praxi 
en les contractacions i una manca de sensibilitat i de coneixement de la cultura per part dels serveis 

de recursos humans.

Un dels hàndicaps més grans a l’hora de posar en pràctica qualsevol política és la manca de recur-

sos econòmics. La despesa en cultura dels comuns representa el 6,46% de la despesa total84. Quasi 

cinc punts percentuals més que el que representa la despesa en cultura a Govern. Aquesta dada 

ens demostra que els comuns fan valer la seva competència constitucional en cultura invertint-hi 

una part considerable del seu pressupost. S’ha de remarcar que en aquest pressupost pràcticament 

només hi ha despeses de promoció cultural. Tot i les diferències demogràfiques, per tenir una refe-

rència, la despesa en cultura de l’Ajuntament de Barcelona representa un 4,8% de la despesa total, 

la despesa de la Generalitat de Catalunya, un 0,9%85, i la Mairie de Tolosa representa el 9%86.

La inversió en cultura dels comuns presenta variacions molt significatives i abruptes. Algunes puja-

des o baixades s’expliquen clarament. Com la pujada d’un 35% de la despesa del Comú d’Andorra 

la Vella el 2016, any que la parròquia es va convertir en la Capital Iberoamericana de la Cultura. 

Aquest fet va motivar un increment de 160 esdeveniments culturals a la capital respecte a l’any 

anterior. El 40è aniversari de la parròquia d’Escaldes-Engordany implicà una pujada d’un 7% del 

pressupost. L’increment del 14,48% de l’any 2019 del pressupost de Sant Julià de Lòria es deu a 

una partida per canviar el pati de butaques del Claror. La baixada d’un 30% de la despesa en cultu-

ra del Comú de Canillo s’explica pel canvi d’ubicació en el pressupost del Palau de Gel, i si es treu 

aquesta despesa dels altres anys el pressupost de Cultura augmenta un 11,63%.

La independència dels comuns es fa palesa en les maneres tan divergents d’invertir en cultura. 

Cada comú té els seus ingressos i les seves especificitats econòmiques. Per aquesta raó, en aquest 
estudi mai es fan comparatives de nombres absoluts. Els percentatges donen una idea molt més 

clara de la intencionalitat o la importància que es dona a la cultura. Encara que amb pics molt dife-

renciats, la despesa en cultura ha crescut o s’ha estabilitzat després dels anys de crisi.

S’ha demanat si era un problema la limitació pressupostària. I la resposta majoritària ha sigut que 

no. Tot i que sembla que mai hi ha diners, per a la majoria dels gestors comunals (86%) el pressu-

post no és un inconvenient.

84Dades facilitades pel Servei d’Estadística. La xifra representa una mitjana de 2015 a 2018.
85Dades extretes de l’Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona. Via web: https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/
anuari/cap06/C0612010.htm
86Dada extreta de la pàgina web de la Mairie de Toulouse: https://www.toulouse.fr/documents/149943/11133650/
RapportBudgetPrimitif2019.pdf/46b39a26-f685-459c-932f-e4ecc03372df
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L’excés d’intervencionisme polític pot destarotar les previsions o la feina dels tècnics. Aquest inter-

vencionisme l’entenem com a interferències no lògiques en les polítiques culturals per raons electo-

rals o d’excés de zel ideològic. A la pregunta als tècnics si els polítics han intervingut negativament 

en la seva feina ha contestat que sí un 29%, depèn de la temàtica i la sensibilitat del polític, sí un 

57%, i ha contestat que no un 14%.

En la mateixa línia s’ha demanat als consellers si han tingut algun cop interferències en la seva 

tasca per incompatibilitat amb els compromisos polítics. Un 71% han contestat que sí i un 29%, que 

no. Entre els que han contestat que sí, la causa és per discrepàncies amb el pressupost (43%), la 

manca de sensibilitat i coneixement del que comporta la cultura dels companys de corporació (43%) 

i per disciplina de partit (14%).

De la mateixa manera que la bona preparació dels recursos humans és garantia d’èxit de les polí-

tiques, la preparació, el coneixement del tema i la sensibilitat dels responsables electes d’idear les 

polítiques culturals també és un indicador de bona salut cultural. Demanant-los per la seva vincula-

ció a la cultura, un 43% diuen que són afeccionats a l’art, un 29% que tenen inquietuds artístiques i 

un 29% que són amant de les festes i tradicions. Un 43% afirmen no haver tingut cap experiència en 
la gestió cultural. Un 29% havien organitzat esdeveniments i lideraven associacions culturals. L’altre 

29% restant tenia experiència en la gestió política (en cultura i ensenyament).

Es desprèn de les dades i les converses que els gestors comunals es troben que la majoria dels 

equipaments no són adequats o s’han de millorar per poder desenvolupar l’activitat prevista satis-

factòriament. De la mateixa manera es manifesta que hi ha una insuficiència de recursos humans, i 
de formació continuada, però aquest hàndicap se supera amb la motivació i la capacitat de feina de 

les persones. Que el pressupost no representa un problema en la majoria de casos. I que la manca 

de sensibilitat fa que puntualment la intervenció política no deixi desenvolupar polítiques i accions 
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més interessants. Les dades mostren que l’experiència en gestió cultural no és un requisit per es-

collir el conseller de Cultura. En la selecció de ministres passa el mateix, des de 1982 només dos 

consellers d’Educació i Cultura i dos ministres provenien del sector cultural.

Com entenen la cultura els responsables de gestionar-la ens indica cap on poden anar les polítiques 

que es generaran. A les preguntes no s’han inclòs totes les definicions de cultura, per incomptables, 
sinó que s’han escollit les que tradicionalment condicionen les funcions que es pressuposen a l’ad-

ministració local. Aquestes són: sustentar l’art, cohesionar la societat mitjançant la participació en 

les festivitats i tradicions, millorar l’economia i, a través dels espectacles de la cultura de masses, 

millorar la visibilitat per aconseguir rèdit electoral.

A la pregunta de si és bo que les administracions públiques locals i generals subvencionin la quasi 

totalitat de les accions culturals del país, els tècnics i polítics han contestat, en un 43% de les res-

postes, que no, que això provoca que la gent no valori la cultura. En un 29% es manté la negativa 

per la raó que se satura el mercat i no s’afavoreix la iniciativa privada. Molt interessant és la com-

parativa que va fer un conseller de l’administració pública amb la multinacional Monsanto. L’admi-

nistració afavoreix que hi hagi cultura i que sigui assequible per al ciutadà però allà on intervé és 

impossible que hi pugui néixer res més. Si la gent està acostumada a no pagar o a pagar poc per 

una entrada i no és conscient del que val generar cultura, cap iniciativa privada pot assumir el dèficit 
econòmic que resultaria aventurar-se a programar al país. En un 14% es manifesta la idea que no 

s’ha de fer perquè no s’afavoreix la competitivitat entre artistes i no s’incrementa el nivell de qualitat 

dels mateixos. Si se subvenciona de la mateixa manera una exposició de bodegons d’un amateur 

que una mostra d’escultures d’un estudiant de belles arts o que una exposició d’un artista professio-

nal és molt difícil que el professional pugui viure o que l’amateur s’esforci per millorar. Només en un 

14% de les respostes sorgeix la idea que és bo subvencionar totalment la cultura perquè si no ningú 

ho pagaria. I aquest és un peix que es mossega la cua.

Les raons per subvencionar la cultura que es varen donar són: les accions estan pensades per 

atraure el turisme i millorar l’economia, per això es produeix i es paga tot des del comú (14%), ara 

per ara no existeix la iniciativa privada (14%), perquè tothom pugui tenir accés a la cultura (14%) i, 

la que més es repeteix, per inèrcia en les actuacions (57%).

En conseqüència, s’ha demanat si s’han ideat polítiques o portat a terme accions per afavorir les 

indústries culturals. La resposta és demolidora, el resultat majoritari és que no en un 86% de les 

respostes i que sí, però amb èxit desigual en un 14%. La indústria cultural té molta pedra a picar i 

s’han de canviar moltes inèrcies si es vol utilitzar la cultura com a diversificador econòmic.

S’ha utilitzat la cultura com a cohesionador social? El no apareix en primer terme en el 43% de les 

converses, el sí però utilitzant la tradició andorrana per integrar va en segon lloc en un 36% de les 

respostes i el sí atenent la diversitat apareix en un 21% dels cops.

Les respostes a si la cultura dona rèdit electoral són positives en un 79% de les respostes. Però 

depèn del tipus d’acte, sobretot actuacions musicals mainstream (21% d’aparicions a les respostes) 

o de l’etapa del mandat, quan s’acosten les eleccions la visibilitat ho és tot (al 7% de les respostes). 

La idea que ja no tant (14%) o que de cap manera afecta la programació a la intenció de vot (14%). 
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Així doncs, des dels comuns encara es conserva la percepció que el circ (del panem et circenses) 

encara és utilitzat per donar visibilitat a la corporació política de torn.

Si la cultura dona rèdit electoral és imprescindible qüestionar-se si el fet que a Andorra, en què les 

eleccions generals passades varen votar 18.639 persones, que representen un 24% de la població 

total del país, la limitació al sufragi és un condicionant a l’hora de concebre les polítiques culturals. 

En un 43% de les respostes es determina que sí que afecten d’alguna manera, i en sintonia i amb la 

mateixa freqüència de respostes apareix que abans molt més que ara. En un 36% es nega rotunda-

ment aquesta possible interferència i, tot matisant la tendència majoritària de resposta, es diu que 

en cultura molt menys que en d’altres polítiques (21%).

Una alta participació ciutadana indica una bona salut democràtica i, en una bona participació en la 

vida cultural, ens mostra una societat cohesionada i creativa. S’ha de valorar el tipus de participació, 

la manera com ho fan i, si es pot, el perquè. Per això s’ha fet reflexionar els gestors comunals sobre 
uns quants temes.

La primera pregunta és si l’associacionisme és la base de la participació ciutadana en la cultura. En 

una freqüència del 57% s’ha contestat que sí, en un 21% la resposta és positiva però que no és l’única 

manera de participar i en un 21% la resposta és negativa. Quina incidència tenen aquestes associa-

cions en la vida cultural de la parròquia? Ha aparegut la idea que les associacions de la parròquia són 

insuficients i excloents (no atenen la diversitat) en un 29% de les respostes. En un 29% de les respos-

tes que són actives i compromeses. També s’expressa la idea que presenten alts i baixos segon les 

generacions o les persones que les lideren en un 29% de les respostes. Les tres idees que s’expres-

sen el mateix nombre de vegades indiquen la desigual salut de l’associacionisme andorrà. En algunes 

parròquies són un motor cultural, en d’altres es dediquen a participar només a la seva parcel·la. Però 

en general, segons la percepció dels agents comunals, la força i impacte de les associacions en la 

cultura de la parròquia depèn molt del lideratge i de la participació de la gent jove.

També es valora la participació en els actes tradicionals. Segons els tècnics i polítics, la participació 

és gran en un 43%, va creixent en un 21%, la participació és irregular i no és transversal en un 21% 

i la tradició es va perdent només en un 14%. Les xifres responen a la percepció dels gestors comu-

nals. Resultarà interessant veure i contrastar aquestes dades amb les de l’enquesta de participació.

Valorar i fer un seguiment de les polítiques culturals és una demanda que es repeteix constantment 

des de la CGLU87 i la Unesco. Hi ha moltíssima bibliografia al respecte facilitant indicadors, metodo-

logies i, fins i tot, taules ja confeccionades llestes per imprimir. A continuació es referencien alguns 
exemples com la Guia práctica para la acción global (2018, Agenda 21), la metodologia qualitativa 

en l’avaluació de polítiques públiques de Jordi Sanz (2011, Ivàlua), i els Indicadores de cultura para 

el desarrollo (2018, Unesco), entre molts altres. Els indicadors de valoració de les polítiques més 

recomanats són: afavorir l’ocupació cultural, contribuir amb la cultura al PIB, formar gent en el sector 

cultural per millorar la participació i diversificar l’economia. Fer polítiques que impliquin un bon re-

87Ciutats i governs locals units és una organització internacional de ciutats, governs locals i regionals i associacions mu-
nicipals de tot el món amb seu a Barcelona que es preocupa de representar i defensar els interessos dels governs locals 
en l’escena mundial.
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partiment territorial de les infraestructures, planificar aquestes infraestructures per fer-les sostenibles 
econòmicament i mediambientalment. Afavorir i mesurar la participació a la vida cultural. Reforçant la 

identitat a la vegada que es faciliten actes de coneixença i tolerància a altres cultures. Mesurar si els 

actes i les programacions perpetuen la desigualtat de gènere i si ajuden a combatre-la. Vigilar que 

els continguts estiguin prou diversificats perquè tothom pugui gaudir i esplaiar els seus interessos, 
i de la mateixa manera propiciar la descoberta de noves experiències a la població. Fer conèixer el 

patrimoni cultural i natural per arrelar-se a l’entorn i responsabilitzar-se envers ell. Els indicadors de 

valoració de les accions portades a terme més seguits, segons els tècnics i polítics, són el nombre de 

participants, en un cent per cent de les respostes. El següent indicador és si atrau turisme (57% en 

les respostes) i en un 43% fer contents els votants. No hi ha un seguiment científic de les polítiques 
culturals, ja que els tècnics varen contestar amb una freqüència del 86% de les converses que l’únic 

sistema de seguiment es fa a peu de carrer mesurant la satisfacció de la gent. És imprescindible 

remarcar que quasi la totalitat de les persones entrevistades tenen en consideració molts dels indi-

cadors esmentats a l’hora d’idear les polítiques. Però, per manca de personal i de temps, no poden 

sistematitzar el recull i l’anàlisi de dades ni idear programacions basades en aquests indicadors.

Comunicar les polítiques i les accions és imprescindible. En un món on la tecnologia fa possible la 

immediatesa comunicativa i els ciutadans tenen la capacitat, mitjançant dispositius mòbils, d’as-

sabentar-se de les accions i interactuar amb el món instantàniament, és molt necessari tenir cura 

de les comunicacions. Estar al dia de les innovacions i els canals més usats, així com de preparar 

estratègies comunicatives, es convertirà en una tasca més dels serveis de gestió cultural. En aquest 

sentit, observem que tant els comuns com el ministeri no han tingut en compte aquest fet. Amb una 

freqüència del 57% de les converses s’ha lamentat la mala comunicació del departament amb el 

públic local, nacional i, sobretot, internacional. Només en un 14% de les respostes s’afirma que les 
noves tecnologies han millorat molt la connexió amb el ciutadà. Com tantes coses a les adminis-

tracions de tot el món, les estratègies comunicatives hauran de canviar o es quedaran obsoletes. 

Sense aquesta connexió una gran part de la cultura es quedarà ofegada per l’allau d’informacions i 

publicitats de la cultura de masses.

S’ha volgut deixar per al final el punt que més temps de les entrevistes ha ocupat. També és un tema 
del qual parlen molts afeccionats a la cultura del país i que no només afecta la gestió cultural local, 

sinó la visió de país. Es tracta de la percepció que té gran part de la població que a Andorra hi ha 

sobreprogramació cultural. Aquestes dades sorgeixen dels encarregats d’idear aquestes programa-

cions i ells, més que ningú, en poden indicar les raons.

Hi ha un excés d’oferta cultural al país? La pregunta implica una visió subjectiva important, i la tota-

litat d’entrevistats que han respost que no ho han fet amb el matís que mai hi ha prou cultura en un 

país. De totes maneres, una vegada respost que no en primera instància, el 82% dels entrevistats 

han dit que hi ha superposicions d’esdeveniments.

Entre les raons donades hi apareix, en un 29% de les converses, que es programa pensant en el 

prestigi de la pròpia parròquia. En un 21%, que moltes programacions es fan per imposició política 

i no es deuen a criteris tècnics, i en un 14%, que només es mira per millorar l’economia local i no 

es pensa en la nacional o altres criteris de repartiment territorial. En un 36% de les respostes es va 

confessar que no en sabien la raó exacta. En aquest punt s’ha qüestionat la idoneïtat de coordinar 
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les programacions i la política cultural entre totes les administracions (comuns i Govern). El 36% 

creu que és molt necessari, el 57% que és necessari i només un 7% ha respost que no és necessari.

Quin tipus de coordinació es planteja? A les converses varen aparèixer aquestes respostes amb les 

següents freqüències.

La idea de coordinació que més apareix és la de configurar una especie de senat cultural per defi-

nir les competències, idear les polítiques i assegurar un bon repartiment territorial de la cultura. Els 

acords als quals s’arribés haurien de tenir validesa jurídica per evitar ingerències polítiques posteriors.

Una estructura central depenent de Govern xocaria frontalment contra el repartiment competencial 

que recull la Constitució i significaria un model nou de país. El model d’especialització parroquial és 
el sistema que, de manera tàcita i amb moltes incidències, es porta a terme al Principat. Això implica 

que cada comú es fa càrrec de les festes tradicionals, les associacions, les escoles artístiques i, a 

la vegada, s’especialitza en una de les branques de l’alta o mitjana cultura. Andorra la Vella amb 

el teatre, Sant Julià de Lòria també amb el teatre i, recentment, l’òpera, Escaldes-Engordany de-

dica molts recursos a la música… no sembla una manera gaire fiable de distribuir territorialment la 
cultura. Sense directrius centrals, parròquies amb menys recursos no poden garantir ni buscar un 

espai per ser referents en algun art. A més, sense un servei de transports adaptat als horaris dels 

espectacles i una bona difusió, gran part de la població es quedaria sense poder-ne gaudir. Repartir 

les accions aprofitant els millors equipaments i els aforaments sembla una idea lògica mentre vagi 
acompanyada d’altres accions per garantir un accés uniforme a la cultura.

En l’enèsim intent de coordinar les accions, després de les necessitats recollides en l’informe resum 

de la Taula de Cultura de 2010, va sorgir el 2012 la plataforma web Agenda.ad. Aquesta eina hauria 

de servir perquè els programadors poguessin tenir una visió global del que es programava al país. 

La iniciativa ha permès que millorés la gestió i que no s’encavalquessin algunes activitats, però, 

segon les idees que s’han recollit a les entrevistes, només amb aquesta eina no és suficient.

A les entrevistes s’ha atribuït la impossibilitat de coordinar les administracions a les següents raons:

En un 64% de les respostes apareix la idea que no es coordina a causa del fre polític que es deriva 

de l’ancestral competència entre les parròquies.
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En un 36% de les respostes també és un fre polític, però condicionat per l’economia de la parròquia, 

sobretot comerciants i restauradors.

És evident, i hi ha molts fets i històries de testimonis que ho acrediten, que aquesta competència entre 

parròquies ha existit i que continua existint. Les eines d’investigació emprades no ens permeten es-

clarir ni trobar proves de fins a quin punt aquestes raons afecten les polítiques culturals. L’observació i 
l’anàlisi de les accions culturals i de les dades d’Agenda.ad ens confirmen que existeix una programa-

ció desendreçada que no té en compte la idoneïtat dels equipaments ni la temporització i que algunes 

vegades la programació de petites activitats pot eclipsar alguna proposta molt interessant.

LES AMBAIXADES

Els Pariatges de 1278 i 1288 varen acabar amb les disputes entre l’Església i els Castellbò. A poc a 

poc els comtes de Foix van anar prenent atribucions fins que Andorra va tenir, el segle XV, una jurisdic-

ció quasi paritària. Aquest sistema de Coprincipat romangué quasi intacte fins al 1993. Quan el 1589 
Enric II va ser coronat rei de França no es va alterar el sistema. Només quan el 1793 decapiten Lluís 

XVI, la nova República Francesa allibera els andorrans. Conscients de l’amenaça d’invasió per les 

tropes de Carles IV negocien amb Napoleó fins que el 1806 reprenen els antics vincles. Des de llavors 
hi ha hagut una pugna per mantenir l’hegemonia cultural sobre el territori andorrà. Els veguers episco-

pals i francesos funcionaven de representants diplomàtics. No hi va haver ambaixades fins després de 
la Constitució. L’1 de juny de 1993 se signa el Tractat de bon veïnatge, d’amistat i de cooperació amb 

França i Espanya. Pocs dies després aquests països obren relacions diplomàtiques amb Andorra.

És evident que la relació cultural amb els veïns és molt profunda. Ja s’ha indicat breument, en el capí-

tol sobre la Identitat, les pugnes per espanyolitzar o francesitzar la societat, com, també, els esforços 

per delimitar una identitat purament andorrana. Totes les cultures es formen a partir dels contactes 

amb altres cultures. Per això és necessari per a l’anàlisi de la política cultural indicar quina és la volun-

tat d’incidència d’aquests països en el teixit cultural andorrà.

A la Convenció de Viena de 1961 es varen definir les funcions de la diplomàcia internacional. Entre al-
tres, que una ambaixada ha de procurar fomentar les relacions amistoses i desenvolupar les relacions 

econòmiques, culturals i científiques entre l’Estat acreditat i el receptor.

Com articulen les ambaixades aquesta relació cultural al país?

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament és l’organisme que ges-

tiona la promoció cultural d’Espanya cap a l’exterior. En aquests moments no disposa de cap progra-

ma específic per a Andorra. Les col·laboracions i accions culturals es porten a terme per la voluntat de 
la pròpia ambaixada. No hi ha cap plaça específica designada per desenvolupar aquestes relacions 
culturals. Cada any es porten a terme quinze activitats de les quals un terç són col·laboracions amb 

entitats culturals del país.

L’ambaixada francesa disposa d’un delegat de premsa que s’encarrega dels affaires culturelles. 

Aquesta relació cultural es concreta en La Saison culturelle de la France en Andorre. La Saison la 

ELS AGENTS CULTURALS



81

conformen diferents esdeveniments programats de setembre a juny de l’any següent. Els esdeve-

niments es reparteixen per tot el territori andorrà i es realitzen amb la col·laboració de les adminis-

tracions, entitats i associacions culturals d’Andorra. Aquesta es finança amb diners provinents del 
Ministère d’Affaires Étrangères, els mecenes i una petita part marginal de la venda d’entrades. La 

iniciativa va sorgir de l’ambaixador Jean-Jacques Gaillarde (2002-2007) responent a la llarga tradi-

ció de diplomàcia cultural francesa. La motivació principal per dur-la a terme és, en paraules de la 

mateixa ambaixada, reforçar l’entorn cultural francès per tal de millorar l’atracció cap a la cultura i 

l’ensenyament francès. A més de mantenir vius els enllaços culturals entre França i Andorra. La Sai-

son va dirigida a tots els públics, francòfils i francòfons, siguin de la nacionalitat que siguin. Segons 
l’ambaixada, el públic andorrà és majoritari fins i tot passant davant de la participació francesa. La 
imatge de la temporada ja està consolidada i ben establerta dins l’oferta cultural del país.

S’ha trobat una diferència considerable entre la inversió econòmica que fan les ambaixades. Aques-

ta diferència es deu a la importància històrica que es dona a la cultura per part de França i també a 

la percepció de les autoritats espanyoles que per proximitat i per demografia no calen esforços per 
reforçar aquests vincles culturals.

A Andorra el 2019 la població emigrada d’Espanya representa un 25,1% de la població del país 

davant el 4,4% que representen els residents francesos. La cultura popular, l’oferta televisiva i de 

productes culturals per internet en espanyol ha anat creixent. La llengua castellana ha esdevingut 

llengua franca entre els altres immigrants. La presència de la cultura hispànica ha guanyat terreny 

davant la francesa. Fins i tot en les relacions comercials la presència de França ha anat baixant. El 

2015 les importacions des del país gal representaven el 15,82% del total d’importacions i el 2018 

la xifra ja havia baixat fins al 13,10%. De la mateixa manera que les exportacions de béns cap a 
Espanya han pujat del 52,6% el 2015 al 56,5%, les exportacions cap a França han baixat del 18,7% 

al 16,8% en el mateix període. Segons la nostra anàlisi, aquest gir cap al sud podria explicar la per-

cepció que no cal fer gaires esforços per ampliar la incidència de la cultura hispànica al país. Davant 

d’aquestes dades, des de l’ambaixada francesa es demanen si la cultura francesa encara forma part 

de la cultura andorrana i si les accions que duen a terme seran fructuoses en un temps futur.
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Tot i la forta presència demogràfica d’espanyols, segons l’ambaixada els principals usuaris de les 
activitats programades són andorrans.

A les entrevistes amb els representants de les ambaixades se’ls ha demanat si en algun moment 

s’ha proposat crear convenis o tractats per assegurar l’intercanvi d’artistes entre els països. La res-

posta ha estat negativa en les dues ambaixades. Una explicació possible, a banda del desinterès 

polític, és la facilitat d’accés dels artistes andorrans als programes artístics estrangers sense haver 

d’utilitzar les relacions diplomàtiques. De totes maneres, des de les dues ambaixades es creu que 

els artistes i les administracions no utilitzen suficientment els seus serveis. S’ha de fer un esment al 
tancament de l’ambaixada de Portugal el 2012 per raons econòmiques. Aquesta ambaixada va ser 

un focus cultural important durant quasi una dècada.

L’INSTITUT D’ESTUDIS ANDORRANS

L’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) va ser creat l’any 1976  amb la finalitat de donar suport al pro-

grama d’andorranització a l’escola.

El 1996 es va aprovar la Llei de modificació dels estatuts que definia l’Institut com un centre de re-

cerca al servei d’Andorra. Aquesta nova institució va entrar en funcionament l’1 de gener de 1998, 

sent una entitat amb personalitat jurídica pròpia que es va convertir en la institució oficial encar-
regada de la recerca al Principat d’Andorra. La nova llei configura l’IEA com una parapública amb 
capacitat jurídica pròpia.

Els òrgans de govern de l’IEA són el president, el Comitè Directiu i el Consell Científic Consultiu. El 
càrrec de president l’exerceix el ministre encarregat de la recerca. Des de la Constitució d’Andorra 

de l’any 1993 fins avui han estat presidents de l’IEA els senyors Josep Dallerès, Rosa Mari Mandicó, 
Carme Sala, Pere Cervós, Xavier Montané, Meritxell Mateu, Juli Minoves, Susanna Vela (que el va 

delegar a Joan Marc Miralles), Roser Suñé i Eric Jover. Abans de la Constitució, el càrrec de presi-

dent l’exercia el síndic general, i des de la creació de l’IEA l’any 1976 fins a la Constitució en van ser 
presidents els senyors Julià Reig, Estanislau Sangrà, Francesc Cerqueda, Josep Maria Beal, Albert 

Gelabert i Jordi Farràs. Habitualment, el president es reuneix amb els responsables de l’IEA per tal 

de conèixer-ne el funcionament. El Comitè Directiu, sota la presidència del president, es reuneix 

com a mínim dues vegades l’any per aprovar el pressupost i per tancar els comptes. L’aprovació 

de convenis i les línies estratègiques de recerca són competències d’aquest Comitè. A les reunions 

del Comitè hi assisteixen, a banda del president, el rector de la Universitat d’Andorra, el president 

de la Cambra de Comerç, el director de l’IEA i els directors tècnics del Centre d’Estudis de la Neu 

i la Muntanya (CENMA), el Centre de Recerca Sociològica (CRES) i el Centre d’Estudis Històrics i 

Polítics (CEHiP). També hi assisteix la sotsdirectora. Pel que fa al Consell Científic Consultiu, tot i 
que la seva composició i les seves funcions estan previstes, mai no s’ha cregut oportú crear-lo de 

manera permanent.

Pressupostàriament, l’IEA depèn del Govern d’Andorra. El pressupost de l’IEA està recollit en el 

capítol 4 del Ministeri d’Educació i Joventut (generalment, el ministeri encarregat de la recerca). 

L’IEA està sotmès a la Llei del pressupost, la Llei de les finances públiques, la Llei de la contractació 
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pública i la Llei de sostenibilitat de les finances públiques, d’estabilitat pressupostària i fiscal. Els 
seus comptes els audita anualment el Tribunal de Comptes. La comptabilitat i el control pressupos-

tari es fan d’acord amb els paràmetres establerts pel Govern i amb les mateixes eines informàtiques. 

Tot i que en els darrers anys el pressupost de l’IEA ha disminuït considerablement a causa de la con-

juntura econòmica, observem que els dos darrers anys hi ha hagut una recuperació considerable, 

gràcies a l’aposta del Govern de potenciar l’IEA. L’IEA rep tots els recursos de les administracions 

públiques i en cap cas es treballa per al sector privat. D’aquesta manera, manté la independència. 

El CRES és el centre que rep més ingressos. S’explica per la quantitat d’encàrrecs que li fan els mi-

nisteris i els comuns, bàsicament Andorra Turisme. Pràcticament tots aquests ingressos serveixen 

per pagar els enquestadors.

EL TERCER SECTOR NO LUCRATIU

Per Mestrovic88, “el tercer sector és el lloc on moltes persones per primera vegada aprenen a practi-

car l’art de la participació democràtica”. El tercer sector o, altrament anomenat, societat civil és una 

força generadora de cultura que, des de final dels anys noranta del segle passat, ha esdevingut, a 
molts països arreu del món, un actor important a l’hora d’idear les polítiques culturals.

Quan parlem de tercer sector ens referim a les organitzacions que no pertanyen a l’administració 

pública i que no juguen al mateix joc que el sector privat amb ànim de lucre. El tercer sector no és 

una combinació del sector públic i privat, ni ocupa l’espai que no volen aquests. La societat civil és 

un actor independent que juga el seu propi partit atenent, i coneixent, les regles de l’administració 

pública i del mercat (Garí i Laaksonen, 2015). La importància d’aquest sector ha anat creixent per 

la capacitat de generar ocupació i, en matèria social, d’arribar allà on el mercat i els governs no arri-

ben. A la Unió Europea i als països anglosaxons les organitzacions de la societat civil cada vegada 

són més presents en el disseny de les polítiques. Les raons deriven de les tesis neoliberals. Per 

una part, l’afany de descentralització del estats propicia que moltes funcions que abans raïen sobre 

l’administració es recolzin sobre la societat civil. I, per l’altra, que els moviments migratoris i la crei-

xent desigualtat social posen en perill la cohesió de les comunitats. Aquests desajustos demanden 

serveis socials ràpids i eficaços que el sistema administratiu no pot donar.

Segons Helmut Anheier89, els índexs més alts de creixement del tercer sector es donen als països 

en els quals la relació entre les administracions i els agents civils es basa en un acord mutu de col-

laboració. El tercer sector només té un fre important que es manifesta, sobretot, en els temps de 

88Mestrovic, M. (2002). Exploring sociocultural evolution: intensive modality and the promise of the third sector. Canadian 
Journal of Communication Corporation (vol. 2). Traducció extreta de Garí i Laaksonen (2015). Gestió cultural en el tercer 
sector no lucratiu. Barcelona, UOC.
89Anheier, H. (2002). The third sector in Europe: five theses. Civil Society Working Paper 12. London School of Economics.
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crisi econòmica: la restricció de fons públics. La dependència excessiva i una regulació deficitària 
pot acabar amb aquest teixit per mor de pràctiques poc responsables mancades de transparència.

Part dels estudiosos de l’economia pensen que el tercer sector s’anirà reconvertint en una alterna-

tiva de generar riquesa a partir d’accions puntuals que no passaran per les regles del capitalisme 

actual. Una mena de retorn a l’economia social.

El motor del tercer sector és la necessitat de les persones de participar en les activitats de grup. Ja 

els grecs parlaven de societat civil (politike koinonia) quan es referien als ciutadans que participaven 

de les formulacions polítiques. Sentir que es pertany i s’avança dins el grup i amb el grup. Per això 

la majoria d’agrupacions funcionen a partir del treball voluntari no remunerat.

Les agrupacions que tradicionalment formen el tercer sector són: les ONG, les fundacions i les as-

sociacions sense ànim de lucre.

A Andorra estan legislades amb dues lleis, la Llei qualificada d’associacions de 29 de desembre de 
2000 i la Llei de fundacions de 12 de juny de 2008.

La Llei d’associacions parteix de l’article 17 de la Constitució:

“Es reconeix el dret d’associació per a la consecució de fins lícits. La llei establirà, a efectes de pu-

blicitat, un Registre de les associacions que es constitueixin.”

Segons la llei, les associacions:

“… poden realitzar activitats econòmiques, sempre que es moguin en el marc de les seves finalitats 
estatutàries i que no tinguin per objecte explícit o implícit, l’obtenció de beneficis econòmics per ser 
repartits entre els associats.”

Per això són sense ànim de lucre. La finalitat no pot ser mai buscar un benefici per als associats sinó 
per a la població. De totes maneres, els agents podran beneficiar-se d’incentius o poden demanar 
ajuts i subvencions per a programes específics. Segons el següent article de la mateixa llei:

“Article 29

Subvencions públiques

1. Els poders públics, en l’àmbit de les seves competències, i per contribuir a assolir interessos 

generals, poden subvencionar les associacions inscrites en el Registre, atorgant quantitats dine-

ràries per al seu funcionament i activitats o posant a la seva disposició mitjans materials.

2.  Totes les associacions registrades poden concórrer a les convocatòries de subvenció que, si és 

el cas, facin els organismes públics, els quals les han de realitzar amb publicitat suficient i amb 
indicació dels criteris generals de concessió.

3.  L’atorgament de les subvencions ha de ser públic, i es pot formalitzar a través de conveni entre 

l’organisme concedent i l’associació receptora.
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4.  Les associacions receptores de subvencions públiques han de retre comptes de la seva utilitza-

ció a l’organisme concedent. En cas d’una aplicació incorrecta de la subvenció, segons les con-

dicions d’atorgament, l’organisme concedent ha d’instar l’associació receptora perquè la retorni, 

sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin.”

La majoria d’associacions culturals d’Andorra s’adscriuen a aquest dret de les dues maneres que 

es presenten: a través de les convocatòries de subvencions o a través de convenis estables amb 

l’administració o administracions.

No es pot pensar en la dinamització i organització de l’espai públic sense l’acció cultural. El desen-

volupament social depèn en gran part de l’impacte de les arts i les activitats culturals. Aquest impac-

te es mesura, segons Fischer90, amb indicadors de creixement personal (autoestima, participació 

social, comprensió de drets i responsabilitats…) i de desenvolupament de la comunitat (que es per-

metin els contactes intergeneracionals, el nombre de persones actives, guarir grups vulnerables...). 

Les accions del tercer sector són: els serveis de voluntariat, les empreses socioculturals, i les inicia-

tives de dinamització de parròquies i barris sorgides de centres culturals. A més de les tradicionals 

fundacions i associacions.

En teoria, les activitats del tercer sector s’haurien de centrar en consideracions més de caire social 

que artístic. L’èxit en la cohesió de la comunitat i l’enfortiment del capital social depèn en gran ma-

nera de la capacitat de mobilització de les persones. La cultura en totes les seves accepcions és 

un dels millors mobilitzadors socials. L’ús de la creativitat per al creixement personal en grups en 

perill d’exclusió social s’ha demostrat com una eina molt efectiva. El tercer sector pot desenvolupar 

accions com fer cursos de llengua als immigrants, crear ocupació en accions de creació i ajuda a la 

comunitat. Cohesionar el veïnat a través de la participació en les tradicions i grups musicals ama-

teurs com les corals. Aquests grups, com els esbarts, fallaires, etc., a banda de conservar i mantenir 

viu el llegat cultural també afavoreixen el diàleg intergeneracional, intercultural i entre els diferents 

estrats socioeconòmics. Accions com els Cor Internacional d’Andorra, ara en standby, han fet molt 

per la integració de col·lectius que normalment no interactuaven mai.

Dins l’imaginari col·lectiu, les ONG estan relacionades amb grans lluites contra la destrucció del 

medi ambient (Greenpeace) o contra les malalties (Metges sense fronteres), entre altres grans 

tasques globals. La cultura també té les seves ONG globals com Art Works, que defensa la millora 

de condicions laborals dels artistes; la COFAC, que fa de mitjancera entre les associacions locals i 

l’administració central francesa; INTERARTS, que és un centre d’investigació independent; la PEN 

internacional, que vetlla per la llibertat d’expressió d’escriptors, traductors i editors; InCorpore, que 

contribueix a l’enfortiment i la sostenibilitat de la producció cultural d’Amèrica Central, posant la mi-

rada en la relació entre desenvolupament i integració social de totes les comunitats; a més de molts 

altres exemples.

Aquesta visió sociocultural no és la que s’observa en el teixit associatiu cultural andorrà. Només 

l’associació Música per viure Judit Ribas té aquesta finalitat. Aquesta associació porta a terme 

90Fischer, R. (1999). Culture and civil society: new relationships with the third sector. Consell d’Europa.
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una tasca molt interessant en un barri de Managua (Nicaragua), gestionant una escola de música 

i altres projectes socioculturals. Molts projectes socioculturals a Andorra es gestionen a través de 

l’administració, com ara el Servei de voluntaris per la llengua o les activitats de La Central, a An-

dorra la Vella.

Aquesta tasca social de la cultura no ha passat desapercebuda per a les institucions financeres 
d’arreu d’Europa, que han anat implementant plans i serveis culturals per a aquesta finalitat. Per 
exemple, a Andorra Crèdit Andorrà, a través de la Fundació ONCA a partir de 2015, ha començat 

a desenvolupar programes socioculturals.

Una altra tipologia de les associacions culturals relacionada amb l’art són les agrupacions d’artis-

tes. Aquests s’agrupen i s’associen per vàries raons:

Per defensar els seus interessos gremials volent emular els col·legis professionals. L’associació de 

músics, la d’amics del disseny o la d’editors en podrien ser exemples.

Per trobar sinergies creatives amb altres artistes. Col·lectius d’artistes com La Xarranca o els 

Mountain Alchemists.

I la majoria d’elles, per fer viables els projectes d’acostament de la cultura al poble. Fer valer el dret 

a subvenció o a aconseguir un conveni amb alguna administració.

La idea d’associar-se hauria d’implicar una voluntat d’incidir més a la vida pública agafant i ente-

nent els compromisos socials que es deriven de la utilització de diner públic.

Actualment el teixit econòmic i social del país, a més d’una legislació ineficaç i clarament insufi-
cient, no permet que les empreses culturals puguin sobreviure. Per això, la majoria d’accions 

d’acostament de la cultura a la societat demanden una gran dosi d’accions voluntàries no lu-

cratives. Una dada curiosa del cas andorrà és que a gran part de les subvencions demanades 

s’especifica la despesa “sou del gestor”, “sou direcció” o algun ítem semblant. De les 47 subven-

cions culturals del ministeri adjudicades el 2019, 11 demanden diners, de manera més o menys 

directa, per pagar el gestor que les demana. Aquesta dada s’explica perfectament per la dificultat 
que tenen els artistes andorrans per accedir al mercat professional. Per això necessiten que l’ad-

ministració ajudi a pagar una part del temps que inverteix en la feina. En el cas de l’organització 

d’esdeveniments ja és més complicat de justificar. Ja s’ha parlat de l’excessiva dependència 
econòmica de l’administració de la cultura. Esdevé urgent i imprescindible fer polítiques per crear 

mercat cultural. I, a la vegada, s’han d’habilitar mecanismes de control i seguiment de les accions 

perquè es mantingui el tercer sector fort sense encobrir pràctiques poc ètiques i poc transparents. 

Els artistes i gestors no han de treballar gratuïtament però no s’han de posar pedaços. Si en un 

moment de crisi l’administració deixa de subvencionar, aquesta part del teixit associatiu no només 

no podrà oferir un bé cultural a la societat, sinó que els gestors i artistes que el conformen perdran 

part de la seva remuneració.

S’han computat noranta-quatre associacions culturals dividides en els segments següents:
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El segment que més associacions inclou és el de participació social. Aquestes s’han dividit en cases 

regionals o culturals nacionals no andorranes. Aquest segment ocupa un gruix considerable del total 

(71%). La diversitat i la multiculturalitat, analitzades abans en el context identitari, són ben represen-

tades aquí. Cada sensibilitat nacional manté les seves tradicions culturals i les exposa, amb més o 

menys freqüència, a la vida cultural d’Andorra. Els esbarts, geganters, castellers91 i les comissions 

de festes són també prou nombrosos (27%), encara que el percentatge és menor que el de les al-

tres identitats, seguint la lògica demogràfica. Hem volgut separar els fallaires per la seva condició 
de Patrimoni Immaterial, però s’ha determinat conservar-los en aquest apartat perquè, més enllà de 

mantenir la tradició, segueix sent un focus gran de participació ciutadana.

Les associacions d’arts escèniques i música també ocupen una part generosa del teixit associatiu. 

Les associacions musicals les hem dividit en tres tipus: les associacions dedicades a la gestió d’es-

deveniments (festivals, concerts, concursos) representen el 33% del total. La majoria es dediquen 

a la música antiga92 o experimental. L’oferta d’aquest tipus de música a Andorra no és poc significa-

tiva si es té en compte el poc interès que té. Les corals i grups musicals tradicionals representen la 

majoria de les associacions (53%). El seu funcionament, tradicionalment lligat als comuns, depèn 

de les subvencions per pagar el sou dels directors i les despeses extraordinàries com el lloguer de 

transport o l’organització de trobades i intercanvis culturals. L’única associació que defensa els drets 

del col·lectiu de músics andorrans és l’ASMA. Una organització relativament poc activa en la crea-

ció de propostes i accions. Sobretot si tenim en compte el nombre elevat de músics que resideixen 

al país. Tot i que va començar la seva activitat amb molta força, avui en dia el seu pressupost i els 

recursos humans són clarament insuficients. El seu funcionament rau en la motivació puntual de 

91L’autor de l’estudi és conscient que part de la cultura catalana tradicional no és considerada pròpiament andorrana. Es-
clarir què és pròpiament andorrà es deixa a altres disciplines. S’accepti doncs aquesta divisió.
92La nomenclatura pel tipus de música anomenada tradicionalment clàssica està sempre en qüestió. Els adjectius acadè-
mica o culta tenen un rerefons elitista poc recomanable. A més, és molt poc precís, perquè les danses franceses del segle 
XVII o les cançons napolitanes del segle XIX tenen molt poc d’erudit o academicista.
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pocs membres del col·lectiu. No es paguen quotes i la seva estructura de treball no és estable. L’in-

dividualisme que caracteritza les societats contemporànies es manifesta en la manca de necessitat 

que tenen els músics de realitzar accions comunes.

El teatre i la dansa mobilitzen una part important del públic del país. En conseqüència, es troben 

moltes companyies de teatre amateur de nivell qualitatiu alt. Gran part d’aquestes companyies es-

tan apadrinades per les àrees de Cultura dels comuns, tot i mantenir la independència. Les altres 

companyies estan lligades a escoles de teatre i dansa. La tasca de sensibilització de la infància i 

joventut és el millor garant de continuïtat d’un sector funcional i ben situat.

Les associacions que tenen cura del patrimoni històric i natural del país són vuit i es divideixen 

d’aquesta manera: el 50% es dediquen a la protecció i difusió del patrimoni històric, el 38% a la 

protecció i difusió del patrimoni musical. Com a única associació amb funcions gremials trobem 

l’Associació Professional d’Arqueòlegs i Historiadors d’Andorra. Fundada el 2017 amb la intenció de 

donar cabuda als professionals del país per crear una borsa de treball i guanyar en visibilitat. Tres de 

les quatre associacions estan lligades en part a la Unesco. La més activa és la Comissió Nacional 

d’Andorra per a la Unesco (CNAU) i després hi trobem el Consell Internacional de Museus (ICOM) i 

el ja inactiu Consell Internacional dels Monuments i Llocs Històrics (ICOMOS).

Les arts plàstiques i visuals disposen de sis associacions que aglutinen les inquietuds de la població 

en aquests aspectes:

Tres associacions d’amics de la fotografia que no registren gaire activitat els últims cinc anys. Una 
associació de divulgació i estudi del còmic i la il·lustració, l’ARCA, molt lligada a la gestió del Museu 

del Còmic i la fira La Massana Còmic. I dos col·lectius d’artistes. Un d’ells és un clàssic dins el pano-

rama artístic del país creat el 1991 que, després d’una interrupció, es reinicia el 2015 amb ganes 

de gestionar-la de manera més efectiva. La manca de recursos humans i de temps per gestionar 

eficaçment l’associació ha propiciat que aquestes noves idees de gestió no acabessin de funcionar. 
Segons els mateixos membres, són persones molt creatives amb pocs coneixements administra-

tius. No són prou membres i les quotes no són suficients per contractar un gestor. La Xarranca fun-

ciona bé com a col·lectiu artístic i genera accions de manera regular amb cert èxit participatiu. Fins 

al 2020 ha gestionat l’espai La Peixera d’Artalroc93. Des de 2015 també funciona un altre col·lectiu 

artístic, els Mountain Alchemists. Les seves accions han buscat sempre trencar amb les inèrcies del 

país. Festivals artístics com el ComArtPedrosa, un festival multidisciplinari d’art d’avantguarda al 

Refugi guardat del Comapedrosa, marquen la mentalitat d’un col·lectiu que no ha demanat mai cap 

subvenció a cap administració pública.

El món de les lletres compta amb tres associacions. Dues de gremials i un col·lectiu artístic amb un 

projecte editorial concret. El projecte editorial correspon a l’edició d’una revista literària. A l’exposició 

de motius de la Revista Portella el col·lectiu afirma que:

93Únic espai expositiu d’art contemporani del país. El 2020 el Comú d’Escaldes va decidir sobtadament recuperar l’equi-
pament que havia cedit a Acció Cultural del Ministeri de Cultura.
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“Portella neix amb la vocació de recollir aquesta diversitat, de convertir-se en una plaça de trobada 

de les noves veus i de les velles, de totes les tendències i de tots els creadors que s’hi vulguin apro-

par. Ens hem marcat el repte d’aglutinar relats, poemes, il·lustracions, imatges, idees… que recreïn 

el passat real o imaginari, que dialoguin amb el present i anticipin el futur; que originin controvèrsies, 

que ens defineixin, que ens relacionin amb nosaltres mateixos i amb l’exterior…”

Portella es va publicar per primer cop el 2010 com a reacció a una política cultural molt fixada en 
grans figures que eclipsaven la modesta, però de qualitat, producció autòctona, en aquells moments 
i fins al 2015 es publicaven dos números per any. De 2015 a 2019 s’ha reestructurat dues vegades 
el col·lectiu i ha disminuït el nombre de números de la revista. La voluntat del col·lectiu sempre ha 

estat trobar un equilibri entre la subvenció pública, el mecenatge privat i els subscriptors. D’un 50%-

50% es va passar a un 30% d’aportació pública.

L’Associació d’Escriptors no manifesta signes d’una gran acció en els últims cinc anys. L’Associació 

d’Editors es mostra molt més activa i amb més ganes d’incidir en el teixit social andorrà, a banda 

de defensar els seus interessos gremials. Aquests interessos es reflecteixen en una conversa les 
conclusions de la qual es presenten al capítol d’Economia i cultura.

La Societat Andorrana de Ciències és una associació de difusió i recerca del coneixement. Nascuda 

el 1983, l’entitat desenvolupa, amb col·laboracions públiques i privades, projectes per “fomentar 

l’enfocament científic de la vida social i cultural per tal de donar rigor, claredat i accessibilitat al co-

neixement universal”. Entre molts altres projectes hi ha la realització de la revista Àgora Cultural. 

D’aquesta revista es despenja un conglomerat d’associacions i institucions de la cultura del país. 

En aquests moments la seva salut és bona. Tot i el desgast dels anys es va ampliant el teixit d’as-

sociacions i col·laboracions amb entitats molt actives que la mantenen en forma. Segons la seva 

presidenta, la voluntat és seguir expandir-se amb nous projectes que obrin prou el ventall perquè 

tothom hi trobi representats els seus interessos. Per aconseguir-ho disposa d’un conveni econòmic 

amb el Ministeri de Cultura.

Al món de l’audiovisual hi ha dues associacions amb enfocaments molt diferents. El Cineclub de 

les Valls, que té per objecte primer la difusió del cinema d’autor actual en versió original. Des de 

1995 planteja una temporada de cinema que gaudeixen una mitjana de quaranta espectadors 

per sessió. L’associació Ull Nu s’encarrega de gestionar el festival homònim. Amb una mitjana de 

1.500 espectadors per any és un dels esdeveniments creats al país amb més afluència de públic. 
El festival ha crescut molt des de 2015, en nombre d’activitats i de despesa. Aquest se sustenta 

amb les aportacions públiques i privades. La intenció del festival és acostar propostes audiovi suals 

innovadores que serveixin d’inspiració als joves creadors del país i nodreixin la població amb inte-

ressos culturals.

L’Associació d’Amics del Disseny és l’única associació d’aquest segment cultural. Funciona des de 

2007, i des de 2018 funciona com una mena de cooperativa. L’associació es mostra molt activa, 

sobretot, en el període de 2010 a 2013. Després va baixant en nombre d’accions fins a la dissolució 
de la junta el 2018. La seva vocació era promoure el disseny i la seva interrelació amb la societat. 

Cosa que va fer fins a la transformació.
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94Nota de l’autor: degut a la crisi sanitària de la Covid-19, l’acumulació de demandes d’informació derivades d’aquesta i 
que moltes associacions socioculturals no entenen la seva tasca com a cultura, aquestes dades s’han hagut d’extreure 
de qüestionaris contestats per un 70% de les associacions culturals del país. De les no contestades prop d’un 90% perta-
nyen al grup de cases regionals i grups de dansa recreativa. Per aquesta raó es consideren vàlides les dades per realitzar 
l’anàlisi.
95Dades extretes dels qüestionaris contestats per les mateixes associacions.

S’ha demanat als responsables d’aquestes associacions que valoressin els indicadors que s’havien 

tingut en compte en l’anàlisi dels altres agents culturals94.

El primer indicador és l’organització de l’associació.

En general es considera que l’organització de l’associació és bona per acomplir les funcions que 

es proposen en un 57% de les associacions. La resta no estan ni d’acord ni en desacord amb la 

funcionalitat de l’organigrama. De les converses s’ha extret que moltes associacions no mantenen 

una estructura de treball, i moltes es recolzen en la capacitat i la motivació d’un grup de persones.

El següent indicador fa referència a les funcions. Un 57% de les associacions estan d’acord amb 

l’afirmació que les seves funcions són suficients per portar a bon terme els seus preceptes. Un 
29% expressen la manca de funcions. S’ha trobat molta disparitat entre els segments culturals. 

Aquesta s’explica per la dificultat d’arribar al seu públic i a hàndicaps derivats de la gestió de la 
pròpia associació.

Els següents ítems versen sobre els recursos humans. Sobre la suficiència i la preparació dels 
membres gestors de l’associació. Es tornen a mostrar dades dispars. En aquest cas la insuficiència 
o la justesa dels recursos humans marquen la tendència (43%). A diferència de les administracions 

aquí els recursos humans no tenen remuneració. Se suposa al tercer sector una motivació cap al 

treball voluntari que no es manifesta en totes les associacions analitzades. La manca d’efectius és 

una dada negativa si es vol pensar d’aprofitar aquest sector per mobilitzar la societat o per canviar i 
diversificar l’economia. A tots els països on s’ha pogut independitzar el tercer sector de les subven-

cions públiques i que aquest s’hagi erigit com una manera alternativa de generar ocupació, la cons-

tant és l’alta participació i mobilització social. Sobre la preparació dels mateixos, la quasi totalitat 

dels enquestats no s’han volgut decantar. El 90% no estan d’acord ni en desacord amb la sentència: 

els recursos humans estan ben preparats.

Els recursos econòmics són escassos i no són suficients per portar a terme les accions. Tot i aques-

ta percepció, s’ha experimentat un creixement del 19,29% de la inversió d’aquestes associacions95. 

Com, també, un creixement de la inversió pública en ajuts i subvencions.

Finalment, s’ha tingut en compte la percepció que té la pròpia associació del reconeixement públic. 

Segons aquestes dades, gran part de les associacions (71%) creuen que la població valora positi-

vament la seva tasca. Només el món editorial i l’Associació de Disseny creuen que la població no 

coneix prou la tasca que fan.

El món associatiu representa un percentatge petit de la població. Només les associacions de par-

ticipació en les tradicions (fallaires, esbarts…) demostren una bona salut. Les associacions d’unió 
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d’artistes no acaben de funcionar ja que no disposen d’una estructura administrativa estable i de-

penen molt de la voluntat i l’empenta de personalitats concretes. Un gruix important de les associa-

cions serveixen per assolir empreses concretes de gestió d’esdeveniments. Aquestes accions són 

molt necessàries per al desenvolupament de la vida cultural del país. Però si no s’afavoreix que es 

puguin constituir com a indústria cultural i sempre han de penjar del sistema de subvencions, s’aca-

ba generant una mena de funcionariat intermitent o una subcontractació de serveis no previstos. 

Les subvencions al tercer sector han de servir per millorar i fer créixer la participació ciutadana en 

la cultura. Afavorir que la iniciativa empresarial del sector cultural creixi, encara que lucrar-se no 

sigui el motiu principal de molts dels gestors, és un mandat inexorable per a les administracions. 

S’ha d’entendre la cultura com una eina de desenvolupament en tots els sentits (personal, social i 

econòmic).

LES FUNDACIONS

S’han analitzat només les fundacions que tenen com a objecte principal la gestió cultural o que hi 

dediquen gran part dels seus esforços. Les fundacions que suporten puntualment accions culturals 

no s’han considerat agents culturals.

A Andorra les fundacions estan legislades des de 2008 per la Llei de fundacions de 12 de juny. L’ex-

posició de motius de la llei comença així:

“La Llei de fundacions té l’objectiu de donar resposta a la demanda social d’una regulació de les 

fundacions privades d’interès públic o social. Per fer-ho, té present –com a antecedent– la tradició 

jurídica europea en la matèria i valora –com a punt de referència comparativa– l’experiència cor-

relativa dels països de l’entorn. El dret romà no va conèixer les fundacions privades independents 

(amb personalitat jurídica) d’interès particular; d’altra banda, els antecedents històrics i la normativa 

vigent als països de l’entorn mostren un criteri francament contrari a l’admissió de les fundacions 

privades d’interès particular.”

La llei andorrana, contràriament al món anglosaxó, entén les fundacions si el seu objecte és el bé 

públic. Per això les fundacions culturals del país formen part del tercer sector no lucratiu.

El 2019 existeixen quatre fundacions participades pel ministeri de Cultura (ONCA, ENA, Museand i 

la Ramon Llull), una fundació lligada a una empresa parapública (FEDA Cultura), una fundació del 

món financer (Fundació Crèdit Andorrà) i tres de gestió del capital familiar (Fundació Julià Reig, 
Molines Patrimonis i Fundació Anna Riera) que dediquen la seva tasca, o part, a la cultura. A més, 

s’han tingut en compte les activitats de les institucions financeres que fomenten i suporten la cultura. 
També s’ha inclòs en aquesta anàlisi l’equipament cultural Cal Pal.

La Fundació Ramon Llull es va fundar el 2008 i, d’acord amb els seus estatuts, les finalitats són les 
següents:

“a) Intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des dels orígens fins avui, en 
totes les modalitats i els mitjans d’expressió.
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b) Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos que s’hi ex-

pressen.

c) Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en col·laboració amb les autori-

tats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que comparteixin totalment o parcial-

ment les finalitats de la Fundació.
d) Coadjuvar a l’impuls de les actuacions del Consorci de l’Institut Ramon Llull que siguin coinci-

dents amb les finalitats de la Fundació.
e) Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o necessària per al seu compliment efectiu.”

Els seus patrons són: el cap de Govern d’Andorra, el ministre de Cultura, el president del Govern 

Balear, el president de la junta rectora de l’Institut Ramon Llull, el director del mateix institut, el presi-

dent del Consell General dels Pirineus Orientals i el síndic de la ciutat de l’Alguer. La seva presència 

al país es fa visible en la creació de premis literaris (creació i traducció) i l’organització de l’acte de 

lliurament de premis.

El 2007 es va plantejar gestionar tres entitats culturals de manera més endreçada i eficient. Però 
no és fins al 2009, arran de la creació de la Llei de fundacions (2008), que es decideix convertir 
aquestes institucions en fundacions. Aquests col·lectiu eren l’Orquestra Nacional de Cambra d’An-

dorra, l’Escena Nacional d’Andorra i el Consorci del Cor Nacional dels Petits Cantors. L’ONCA i 

l’ENA varen dur a terme sense problemes la transformació i es varen fusionar les seves gerències 

per qüestions d’efectivitat. El cas dels Petits Cantors va resultar una mica més complicat. A banda 

d’optimitzar la gestió, des del ministeri, amb el beneplàcit del comú d’Encamp (membre del con-

sorci), també es va voler donar al projecte un nou enfocament més professional. Tot creant una 

estructura pedagògica estable per enfortir i millorar el nivell musical. Després de revisar diversos 

informes es va determinar la substitució de la direcció del cor per una persona que es considerava 

més preparada per portar a terme el nou projecte. La negativa de la directora i les pressions socials 

i de personatges rellevants del món polític i econòmic significaren la no conversió en fundació dels 
Petits Cantors i la desaparició del Cor Nacional com a tal. Els Petits Cantors continuen la seva tasca 

musical com a cor independent, rebent subvencions i accedint a convenis amb l’administració com 

una entitat cultural més.

L’ONCA va néixer el 1993 amb la voluntat de crear una formació musical estable al país. Com a fun-

dació (2007) ha diversificat les seves atribucions per incidir més en la vida cultural del país. A banda 
de la gestió de l’orquestra s’han creat diverses atribucions, com la gestió de concerts i activitats més 

assequibles i properes (ONCA Bàsic, ONcarrer), i els projectes socials i els formatius (JONCA, es-

pectacles infantils, tallers). La crisi financera va provocar que el model de l’orquestra fos inviable, el 
pressupost va baixar un 35%. El 2012 es va optar per no disposar d’una plantilla fixa i comptar amb 
la col·laboració puntual dels músics necessaris per a cada projecte. Es va voler utilitzar la situació 

per reconnectar amb la massa social i andorranitzar l’orquestra. D’aquí les col·laboracions  amb 

l’Institut de Música d’Andorra la Vella i el replantejament del projecte JONCA. De la mateixa manera 

es van reduir les intervencions de l’orquestra sencera i es van substituir per accions de més petit for-

mat més repartides pel territori (ONCA Bàsic). S’ha observat una voluntat de crear una marca ONCA 

molt present a les xarxes i a la vida cultural andorrana. D’aquesta manera es pot arribar a connectar 

amb la massa social suficient per enfortir la tasca. Si tenim en compte el volum limitat d’artistes del 
país, la manca de públic crític, les fortes connexions institucionals i la intensitat de les seves accions 
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per crear marca, l’ONCA podria actuar de tap per a noves iniciatives, però des de la fundació es 

considera que és molt fàcil accedir-hi i es considera com a funció principal facilitar l’accés de l’artista 

al públic. La presidenta de la fundació és la ministra de Cultura del Govern d’Andorra. Els patrons 

són el Ministeri de Cultura i la Fundació Crèdit Andorrà.

La Fundació ENA, nascuda el 2007, està participada pel Govern d’Andorra i el Comú de la Massa-

na. Segons la mateixa fundació, “l’Escena Nacional d’Andorra té per finalitats la gestió i la promoció 
a nivell artístic, administratiu i econòmic d’una plataforma d’arts escèniques que contribueixi al des-

vetllament i desenvolupament de la sensibilitat dels espectadors pel que fa a les arts escèniques, 

així com a l’enriquiment de la vida cultural i social del Principat”. Del text es desprèn una manca de 

definició de les funcions i del que és realment l’ENA. És una productora teatral, és una companyia? 
Sensibilitzar el públic i enriquir la vida cultural del país la definirien com a productora o promotora 
social. La idea de plataforma potser és la que més s’ajusta a les funcions reals. Les funcions que 

es desprenen de les accions analitzades són: promocionar artistes de l’escena del país creant 

connexions amb teatres, festivals i companyies estrangeres. Crear sinergies amb els grups de te-

atre amateur del país per incidir en la vida cultural andorrana, crear produccions pròpies i, a partir 

de 2020, formar una companyia estable que serveixi d’escola als joves actors i actrius, ballarins i 

ballarines del país. Realment la manca de definició de la fundació, lluny de ser un factor negatiu, la 
fa molt versàtil i li permet adaptar-se a les funcions requerides en el sector de les arts escèniques 

del país.

L’última fundació participada pel Govern és Museand (2016). Està conformada per la família 

Thyssen-Bornemisza, el Govern d’Andorra i el Comú d’Escaldes, a més de comptar amb el su-

port d’Andorra Telecom. La missió de la fundació és difondre la col·lecció Carmen Thyssen, ser 

referents en l’oferta cultural del país i contribuir a la projecció internacional. El Museu Carmen 

Thyssen d’Andorra és un museu dissenyat per ser eficient, seguint el model funcional de les 
petites galeries, en teoria més sostenibles econòmicament. Es suposa que no necessiten gaire 

despesa energètica, ni es gasta gaire en seguretat i altres serveis derivats. També s’ha apostat 

per la temporalitat de les exposicions, basant-se, segurament, en els estudis que indiquen que, 

a banda de les grans pinacoteques mundials, les exposicions temporals són molt més visitades. 

Com a exemple, el 2019 els grans museus de Madrid varen batre rècords de visitants. El nombre 

de visitants de les exposicions temporals va significar un 62,3% del total del Museo Reina Sofía, 
el 40,6% del Museo del Prado i el 36,8% del Museo Thyssen. A banda, seguint les pràctiques 

habituals de gestió dels museus contemporanis, es diversifica l’oferta museística amb accions 
derivades de les exposicions, col·laboracions amb el teixit cultural local i visites i tallers a esco-

lars. Es combina aquesta gestió amb una forta presència mediàtica, que és una màxima de tots 

els museus Thyssen. Tot i això, el museu no rep els visitants que s’havia plantejat en el seu inici. 

L’objectiu eren 60.000 visitants l’any (la mateixa xifra que tots els altres museus d’Andorra junts) 

i els recursos que es van posar a disposició estaven a l’altura d’aquests objectius. Després de 

quatre anys i una mitjana de 14.302 visitants per exposició, el Thyssen segueix buscant trobar la 

manera de créixer. El museu rep molts més visitants del país que estrangers. A Femina Feminae 

el percentatge de residents que la visitaren fou del 60%. Això torna a demostrar la tendència del 

país d’utilitzar la cultura com una eina d’atracció turística sense que hi hagi una voluntat real per 

part de les autoritats en la matèria d’explotar aquest concepte. La marca Thyssen és potent, però 

si no hi ha campanyes turístiques que la recolzin o s’obre una via per al turisme cultural, Andorra 
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tindrà un petit equipament cultural molt interessant però car en una localització96 malauradament 

poc transitada. Una de les explicacions a la manca de visitants extreta de les entrevistes als ges-

tors culturals és aquesta ubicació. No hi ha places d’aparcament ni pàrquing a la zona i resta lluny 

del centre comercial del país. Es creia que el museu seria prou estímul per revitalitzar la zona i, 

tot i la millora, no ha estat suficient.

Les entitats bancàries del país destinen diners per contribuir en el desenvolupament cultural. Mora-

Banc dona suport a la Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella, als premis de la Nit Literària 

i ha creat un sistema de venda d’entrades per internet que ofereix de forma gratuïta als gestors cultu-

rals. A més, ha contribuït a sufragar les despeses del Circ du Soleil. La Temporada de Música i Dansa 

és un festival de referència al país. Amb un model semblant als festivals de Cap Roig i Peralada, bus-

ca portar grans noms de la música i la dansa vestits d’activitats complementàries plenes de glamur. 

Andbank, Vall Banc i Banc Sabadell patrocinen diferents accions culturals del país. Crèdit Andorrà, a 

banda de patrocinar accions culturals puntuals per raons de visibilitat de marca, a través de la seva 

fundació participa en la Fundació ONCA i en l’organització d’Ordino Clàssic (abans Festival Yepes). 

La seva política és la de poder intervenir en les decisions i mantenir una relació de corresponsabilitat 

amb les accions que fa i no quedar-se amb l’acció de subvencionar. A banda d’aquestes activitats 

pròpiament culturals la Fundació Crèdit Andorrà disposa de diversos programes socials i de divulgació 

del coneixement. Organitza freqüents xerrades i conferències sobre economia i salut, entre d’altres 

temes. Col·labora amb la Universitat d’Andorra i posa a disposició dels estudiants andorrans un pro-

grama de beques. El Festival Yepes, nascut el 1983, després de 35 temporades, va convertir-se en el 

Festival Ordino Clàssic. La primera edició de 2018 va presentar una proposta ambiciosa pel que fa a la 

quantitat d’esdeveniments i a la seva qualitat. Actuacions molt interessants que pretenien ensenyar al 

públic andorrà propostes noves i artistes de gran nivell però deslligats del tradicional star system de la 

clàssica. La següent temporada es va reduir a la mínima expressió i es va apostar pel talent local i per 

una actuació mediàtica. Aquest canvi va venir donat per la manca de públic assistent de la primera. Es 

va pensar que el turisme cultural podria omplir l’Auditori però des del sector no es va ajudar a assentar 

una proposta de festival que elevava el nivell d’actuacions del país. Un públic resident molt reduït que 

disposa d’una oferta cultural àmplia no va poder sostenir el model.

Totes les entitats com a empresa fan donacions a diferents accions culturals per raons de visibilitat 

de marca. Aquestes aportacions van clarament a la baixa, quasi un 40% de mitjana en els últims cinc 

anys. Aquesta davallada d’inversió en cultura és un senyal, a més de les polítiques d’estalvi després 

de la crisi financera de 2008, de la percepció de manca de rèdit d’imatge que dona la cultura del país97.

La Fundació Julià Reig destina el seu capital a projectes de cooperació internacional, a finançar pro-

jectes editorials i estudis de base sociocultural que tinguin incidència directa en el país, a projectes 

socials i a ajudes institucionals. El Museu Fàbrica Reig, encara que sigui una SLU, es gestiona des 

de l’organigrama de la fundació. El museu de caire etnològic explica en una exposició permanent 

l’impacte del cultiu del tabac a la història i societat d’Andorra. A banda de l’exposició permanent, el 

96Amb la crisi econòmica derivada de la CovidD-19 i la desaparició de la Galeria d’Art del Govern que romania a la zona 
la situació encara es pot complicar més.
97Les dades bancàries han estat facilitades per les pròpies entitats. Banc Sabadell seguint la seva política de confiden-
cialitat no ha posat a disposició les seves dades.
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museu complementa l’oferta cultural amb tres exposicions temporals anuals. La temàtica Andorra 

és present a moltes exposicions buscant sempre la col·laboració amb altres entitats. La temàtica de 

les exposicions és molt variada i amb un marcat caràcter divulgatiu. Els temes van des de gravats 

del segle XVIII fins a peces arqueològiques, passant per la fotografia científica i de guerra i exposici-
ons de divulgació. Els seus visitants han pogut gaudir d'obres de Dalí, Picasso, Calder, etc. i endin-

sar-se en el món dels fotografs Doisneau i Capa. A més d'acostar moltes de les corrents estètiques 

del segle XX als andorrans. És el museu més visitat del país amb una mitjana de 17.765 visitants 

per any (període 2015-2019). Aquest èxit de participació es deu a tres factors clau. El primer, una 

molt bona museïtzació de l’antiga fàbrica de tabac. El relat que s’explica connecta amb el visitant i 

de manera amena i intuïtiva relata la història del país. El segon és una molt bona política de gestió 

de les exposicions temporals. A banda de la seva diversitat i del caràcter divulgatiu, l’interès que 

desperten les exposicions temporals es deu en gran part al fet que aproximen a Andorra obra pictò-

rica i escultòrica que normalment no es podria veure sense desplaçar-se dos-cents quilòmetres. La 

tercera raó és la política de col·laboració amb altres entitats del país, sobretot amb les educatives.

FEDA Cultura és la marca creada el 2015 que aglutina les accions socials de l’empresa elèctrica. 

L’empresa tradicionalment ha contribuït al desenvolupament de la cultura a Andorra. Compta amb 

dos equipaments propis, el Camí hidroelèctric d’Engolasters i el MW Museu de l’Electricitat. Des 

d’aquests equipaments es generen activitats complementàries per donar a conèixer el patrimoni 

històric i natural d’Andorra. A banda de l’explotació dels equipaments, FEDA Cultura contribueix 

al teixit cultural d’Andorra donant suport al Femap, el Circ del Sol, els Petits Cantors, l’Andorra 

Kids Film Festival, l’Art Camp de la CNAU, l’organització de la Diada Andorrana a la Universitat 
Catalana d’Estiu, la biennal LandArt o els enllumenats artístics d’edificis emblemàtics com la Casa 
Rossell d’Ordino.

Cal Pal és un equipament cultural de propietat privada obert al públic des de l’octubre de 2018. A 

banda d’oferir un relat de la casa i la seva història, serveix de sala d’exposicions, de reunions institu-

cionals i centre educatiu. La tasca principal a dia d’avui és la protecció i la difusió de la pedra seca. Ha 

realitzat un complet inventari de les estructures, recollides en una pàgina web (primerapedra.com), i 

organitza, juntament amb el Departament de Patrimoni, un curs de formació i rutes guiades.

La Fundació Anna Riera, activa des de 2006, es dedica a repartir beques a joves estudiants de mú-

sica. La fundació abraça totes les arts però està molt centrada en la música. Treballa amb l’Escola 

Superior de Música de Catalunya i a Andorra amb la JONCA i altres activitats de la Fundació ONCA.

L’aportació econòmica a la cultura de les entitats bancàries ha anat baixant considerablement des 

de la crisi de 2008. Abans d’això havien estat garants dels grans esdeveniments culturals del país. 

Hi ha, en proporció al nombre total d’entitats, molt poques fundacions que s’ocupin de la societat 

mitjançant l’art, la cultura i la creativitat.

ELS AGENTS CULTURALS DEL SECTOR PRIVAT

L’empresa cultural ha aparegut com a conseqüència de l’externalització de molts serveis culturals 

públics. Fins aquest moment s’havia donat importància a les aportacions a l’economia que feia la 
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indústria cultural. Entenem indústries com les empreses destinades a crear en massa objectes d’ús 

cultural, com discs, llibres, pel·lícules… A poc a poc a aquesta categoria s’estan introduint empre-

ses que es dediquen a proveir serveis culturals. Aquestes empreses funcionen d’agent mediador de 

béns culturals o de programador i/o productor d’esdeveniments artístics privats, la motivació dels 

quals sempre és mercantil.

Al país hi ha molt poques empreses de producció artística i algunes més que presten serveis secun-

daris. Queden molt poques galeries i l’ocupació en cultura penja de les administracions públiques. 

Encara que ocupin un percentatge petit s’analitzaran en el capítol d’Economia i cultura.

ELS AGENTS CULTURALS
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L’ACCIÓ CULTURAL

“Només l’acció és prerrogativa exclusiva de l’home; ni una bèstia ni un déu són capaços d’ella, i 

només aquesta depèn completament de la constant presència dels altres.”

Hannah Arendt (1953). La condició humana.98

Per a la pensadora estatunidenca l’acció cultural està directament relacionada amb la política. Tota 

acció humana està lligada al fet d’estar junts. Per això diu Sant Tomàs: “Homo est naturaliter poli-

ticus, id est, socialis.”99 El que defineix la condició humana és l’acció, sobretot la comunicativa. Tot 
allò que considerem cultura són accions de comunicació d’un humà cap a un altre, d’un grup cap a 

un altre grup, fins i tot, de l’inconscient cap al conscient.

Per aquesta raó analitzar les accions culturals ens ha de portar a conèixer el missatge últim que s’hi 

amaga darrere. Per saber, llavors, quines han sigut les polítiques que les han generades.

Per Teixeira Coelho100, l’acció cultural és:

“Conjunt de procediments que involucren recursos humans i materials per a posar en pràctica una 

determinada política cultural. Per a realitzar-la, l’acció cultural necessita d’agents culturals prèvia-

ment preparats i pren en consideració públics determinats, procurant establir un pont entre aquest 

públic i una obra d’art o de cultura.”

L’acció cultural és un pont entre persones, és un missatge que transmet un contingut. Sense aquest 

contingut l’acció és erma. No serveix. Les societats de consum valoren l’acció per sobre de tot. És 

igual què consumeixis o per què ho fas, allò important és que et belluguis. I de la mateixa manera es 

consumeix la cultura. És igual per què ho fem i què significa el fet cultural, simplement s’ha de fer. 
Aquesta tendència col·loca l’agent cultural en una posició hiperactiva de generar contingut per mo-

bilitzar la població i s’acaba considerant el producte cultural, o la participació en cultura, sota criteris 

exclusivament consumistes. Recordant l’interessantíssim assaig d’Ordine, buscar la utilitat a l’inútil 

no significa dotar la cultura d’una aplicació dins les pràctiques socials consumistes, sinó recercar 
el missatge de cada acció, comprendre el significat més profund de cada fet de cultura i, sobretot, 
gaudir de l’experiència comunicativa que et brinda l’acció cultural.

El mateix Teixeira utilitza dos verbs per descriure aquesta participació. L’individu consumeix cultura 

quan s’enfronta al fet cultural sense consciència plena d’allò que està fent, seguint tendències o, fins 
i tot, a vegades, sense elecció. El fet de comprar un llibre i mai llegir-lo et fa consumidor de cultura, 

escoltar una cançó del fil musical mentre compres en uns grans magatzems et converteix en consu-

midor. Però només la voluntat de rebre el missatge, de gaudir plenament de la interacció humana, 

encara que sigui la contemplació purament estètica, et convertirà en usuari. L’ús versus el consum 

cultural. Un et porta a entendre el valor real de la cultura com a connexió humana, amb la política, 

98Hannah Arendt. (1993). La condición humana. CapítoI II. La esfera pública y la esfera privada. Ediciones Paidós Ibérica.
99L’home és per naturalesa polític, és a dir, social.
100Teixeira, M. (2009). Diccionario crítico de política cultural. Barcelona, Gedisa.
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amb el veí, amb el passat… L’altre converteix l’acció, o el producte cultural, en quelcom fàcilment 

substituïble i susceptible de desaparèixer. És per això que el món de la cultura no encaixa del tot 

dins les normes del joc del mercat. Sense voler obviar la part de la cultura que pot i ha d’entrar dins 

la lògica economicista. Hi ha d’entrar per dues raons, per una banda, no desaparèixer i, per l’altra, 

encara més important, per humanitzar un sistema econòmic que s’està tornant monstruós.

A través d’unes fitxes que, amablement, amb paciència i diligència han emplenat els agents cultu-

rals, s’ha buscat definir uns indicadors per rastrejar la voluntat política que hi ha rere les accions re-

alitzades els últims cinc anys. També s’han buscat indicadors més quantitatius per esclarir quin tipus 

d’accions es realitzen a Andorra i si estan degudament repartides pel territori. A banda dels qües-

tionaris s’han analitzat les valuoses dades de la plataforma Agenda.ad. La darrera pota d’aquest 

capítol és una anàlisi de les subvencions, on es destinen i de quina manera es reparteixen aquestes 

dotacions que sustenten quasi la totalitat de les accions culturals del país.

L’ACCIÓ CULTURAL COM A INDICADOR DE LA POLÍTICA CULTURAL

A partir de 1959 es comencen a entendre les arts i la participació cultural com un bé d’interès ge-

neral que mereixia una atenció personalitzada. Aquell mateix any André Malraux crea el primer 

Ministeri europeu d’Affairs Culturels. A partir d’aquell moment, a banda dels països anglosaxons i de 

posicions privatitzadores radicals, l’administració és l’encarregada de vetllar pels interessos cultu-

rals de la població. La manera que tenen les societats democràtiques de vetllar pel bé comú és fer 

política (o polítiques). Una bona política ha de donar resposta a problemes concrets, i una bona po-

lítica cultural no es pot deslliurar mai de la resta de polítiques. Per acostar-se a aquests problemes 

i encaminar bé les solucions, Muller101 planteja dues grans dimensions.

La dimensió intel·lectual, que ha d’aportar el coneixement i una visió oberta a la percepció del pro-

blema. A banda de proveir de solucions i formes d’actuar. I la dimensió del poder. Aquest poder es 

tradueix en capacitat de lideratge, capacitat d’influència en els cercles de presa de decisions i capa-

citat de crear o influir en els estats d’opinió. Aquestes dimensions de creació de la política deman-

den intencionalitats molt clares des de posicionaments valents. La voluntat de l’acció és fonamental 

per configurar la política.

El problema de les polítiques culturals és que aquestes premisses poques vegades es compleixen. 

En general el sector cultural està poc estructurat i molt centrat en una especialitat o localitat. Els 

agents (públics, privats i del tercer sector) no tenen, per manca de formació o perquè la dinàmica 

diària no els permet aquest moment de reflexió, una visió global i per això els fa lents i amb poca 
capacitat de reacció. Tradicionalment hi ha una manca de rigor en les polítiques culturals per culpa 

de la manca de sensibilitat i compromís dels dirigents i per un sector més acostumat a crear dre-

ceres que a establir principis. Aquest poc rigor es manifesta en la manca de dades culturals fiables 
en molts dels estats del món. Tot i els esforços d’institucions com la Unesco o les Ciutats i Governs 

101Muller, P. (1990). Les polítiques públiques. París, PUF.

L'ACCIÓ CULTURAL



99

Locals Units (CGLU) per generar indicadors i plataformes de control de l’impacte social de la cultura, 

moltes administracions no mesuren regularment aquests indicadors.

El camí que està prenent la gestió cultural ens condueix a fer polítiques d’opció. Deixar de banda 

posicions paternalistes i poc competents per centrar-se en la creació de les condicions per, a partir 

de l’estudi de la realitat i el coneixement de la potencialitat de la societat, crear polítiques realistes i 

efectives. El gestor cultural, sobretot el públic, ha de deixar de produir i envair un camp que corres-

pon conrear a la societat civil (de manera lucrativa o sense). Diu Crozier: “[…] Transformar l’estat 

megalòman que hem creat en un estat modest, més intel·ligent, que busqui posar-se al servei de 

la societat, no per manar-hi, sinó per ajudar tots els sistemes socials que el componen a trobar 

regulacions millors, i a posar-se al capdavant d’una croada per a invertir en qualitat.”102. Es tracta, 

doncs, de canviar la perspectiva per adaptar les polítiques als problemes socials en què la cultura 

pot intervenir. El canvi de perspectiva de la política cultural va molt lligat a l’arribada de l’Estat nació 

a l’obsolescència. Andorra no juga gaire a aquest sistema i la cultura quasi mai ha influït en la cre-

ació de polítiques nacionals, per això es té la sensació que encara està tot per fer. Tot i la quantitat 

d’esforços que s’han destinat per idear i crear cultura. Els canvis socials es desenvolupen molt 

ràpidament i el teixit cultural, arrelat en la tradició i en la història, no arriba a copsar-los tots. Per 

aquesta raó una part molt necessària de la cultura és oblidada per una gran part d’aquesta societat 

en perpetu moviment. La nova política ha de donar veu i responsabilitat a la societat civil. Però no 

ho pot fer de cop, ja que aquesta ha cedit tota la responsabilitat a l’Estat paternalista.

Teixeira Coelho103 fa una excel·lent descripció de les diferents modalitats de la política cultural. 

Aquests modes formals i de contingut no són categories pures i estanques. Identificar els límits de 
la forma i com s’articulen dins les accions culturals és l’objecte d’aquesta anàlisi.

MODALITATS DE POLÍTICA CULTURAL

Per portar a terme l’anàlisi s’han extret dades dels qüestionaris emplenats pels agents culturals. 

A través de preguntes, com ara a qui va dirigida l’acció o quina ha sigut la motivació principal per 

portar-la a terme, s’han pogut recollir dades qualitatives i quantitatives essencials. Algunes accions 

podien ser encabides en vàries categories, per aquesta raó s’ha optat per graduar el grau de coinci-

dència amb els indicadors. La gradació és la següent: totalment coincident, coincident en part, poc 

coincident i gens coincident. Aquesta segmentació permet una valoració més acurada que tingui en 

compte els límits dels quals parlàvem abans.

Una modalitat base de la política cultural es refereix a l’objecte al qual es dirigeix. Per una banda, 

trobem les polítiques patrimonialistes, que orienten les accions cap a la conservació i foment de les 

tradicions culturals autòctones i del patrimoni històric. Com a exemple d’aquestes accions s’indiquen 

la restauració de béns, la difusió de les festes tradicionals… Un excessiu viratge cap a aquestes 

polítiques pot indicar opcions polítiques populistes tradicionalistes. Les polítiques crea cionistes es-

102Crozier, M. (1987). État modeste, État moderne. París, Fayard (pàg. 212). Referència trobada a Martinell (2015). Cons-
titució i configuració de les polítiques culturals. Barcelona, UOC.
103Teixeira Coelho. (2015). Modalitats de política cultural. Barcelona, UOC.
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timulen la producció i l’ús de noves obres culturals i noves maneres d’expressió. Ajuts a la produc-

ció cinematogràfica, generar espais de trobada entre creadors o facilitar la programació de música 
contemporània són alguns dels exemples d’aquesta política. De les accions analitzades hi ha un 

50% que responen a la idea patrimonialista i un 48,8% que responen a polítiques més creacionistes. 

Dins aquestes s’ha inclòs la promoció de grups de música moderna, situació que ha fet incrementar 

bastant el percentatge. Aquest indicador explica que la voluntat de les accions culturals respecte a 

l’objecte estan ben balancejades. Una política que només tendeix a promocionar el patrimoni i les 

tradicions deixa de banda un vessant importantíssim per al desenvolupament d’un territori com és la 

creativitat.

La política cultural també busca acomplir un servei. La dinamització cultural i la difusió dels produc-

tes i produccions culturals poden variar depenent de la funció que s’atorgui a la política. Una política 

mediadora és la que fa de pont entre l’obra cultural o artística i les persones. Abaratir entrades, pro-

porcionar concerts, exposicions, obres de teatre o gestionar equipaments són alguns dels exemples 

d’aquest tipus de política que a Andorra representa un 67,3% de les accions. Les accions sociocul-

turals es deriven de polítiques centrades a afavorir el diàleg cultural entre persones que no hi poden 

accedir per raons socioeconòmiques. De la mateixa manera que afavoreix l’expressió personal o 

col·lectiva de tothom en tots els aspectes de la vida social. A Andorra, sembla que no s’ha acabat 

d’entendre encara aquest vessant de la cultura i es troben molt poques accions en aquesta línia 

(1,8%). Un percentatge baix d’accions d’aquestes característiques denota la manca de sensibilitat 

social dels gestors culturals. A Andorra gran part dels espectacles són gratuïts però, en un percentat-

ge alt, aquesta gratuïtat es deu més a polítiques d’animació turística que socials.

De la mateixa manera que les dues polítiques anteriors se centren en la persona i en la connexió de 

la cultura i la persona, hi ha polítiques que se centren només en l’objecte cultural. Només té valor 

l’obra per si mateixa, això vol dir que la política només valora l’objecte i no el que pot transmetre. 

Restauració de quadres i béns mobles sense voluntat d’exposar-los o afavorir el col·leccionisme pri-

vat són alguns exemples d’accions que van en aquesta direcció. Poques de les accions analitzades 

van per aquest camí (4,2%). Aquest indicador baix és una bona notícia per al país. Si la cultura és 

el diàleg entre l’obra i el públic, tota política que es fixi més en l’acció que en l’objecte ajudarà a fer 
possible aquest diàleg.

En la direcció oposada van les polítiques que busquen afavorir el canvi tot ajudant a distribuir i 

difondre una obra cultural concreta per suavitzar els efectes del mercat. Ajudar a produir grans es-

pectacles, com l’òpera, és un bon exemple ja que l’acció no resultaria mai rendible si se sotmetés a 

les lleis de l’oferta i la demanda. Incidir en la programació d’activitats artístiques d’avantguarda amb 

els mateixos costos que la cultura de masses, però amb un públic potencial mínim, també és un 

exemple d’aquestes polítiques. A Andorra, on la política majoritària porta a finançar i produir totes les 
modalitats de cultura, trobem que només el 50% de les accions tenen aquesta finalitat. Això porta a 
pensar que el factor mercat influeix molt poc en la política cultural. La manca de mercat cultural fa 
que les accions es produeixin per impulsos concrets i no perquè responguin a cap política concreta.

Ajudar a entendre l’obra cultural i procurar el gaudi complet, mantenir viva la idea que va generar 

l’obra és feina de les polítiques educatives. Crear programes de mà i catàlegs, fer conferències i 

presentacions, així com portar a terme projectes de divulgació i immersió artística a les escoles 
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són alguns exemples d’acció cultural educativa. Aquestes accions representen una part molt minsa 

del total. Per descomptat, és una mala notícia i un símptoma de mala salut cultural. Les polítiques 

educatives creen públic, o clients si es veu des d’una perspectiva mercantil, i doten de criteri el 

públic habitual. Creen vincles emocionals amb el patrimoni. Sense aquests vincles qualsevol de 

les polítiques que es puguin fer de conservació i protecció no tindran repercussió en el teixit social. 

Només el 35,7% de les accions analitzades són educatives o les acompanyen activitats per a una 

millor comprensió de la mateixa. Aquest valor baix pot explicar la manca d’interès per la cultura de 

la població andorrana.

Segons el finançament de l’acció també es pot reconèixer la política cultural. Una acció es pot finan-

çar totalment per un agent. A la majoria de polítiques paternalistes l’administració pública fa d’agent 

proveïdor. A Andorra, com ja hem observat a les entrevistes als càrrecs públics, l’administració pro-

veeix totalment una majoria àmplia de les accions.

En un altre tipus de finançament, l’agent disposa d’ajuts econòmics directes per posar en pràctica 
l’acció cultural. A través de subvencions les associacions demanen ajuda a les administracions i a 

empreses del sector privat. I, finalment, a través de lleis de mecenatge, avantatges fiscals o accions 
publicitàries els agents poden rebre finançament amb ajuts indirectes. A Andorra la baixa fiscalitat, 
la manca de rèdit publicitari que té la inversió en cultura i que no hi ha una classe burgesa amb 

arrels al passat104 fa que quasi no es doni aquest escenari. Aquest és un altre símptoma de fragilitat 

cultural. Si tot depèn de la voluntat política (de partits) sempre pot quedar fora alguna manifestació 

artística una mica més incòmoda. Aquest indicador és purament descriptiu i no va lligat a cap valor. 

La majoria d’accions analitzades estan produïdes o promocionades des de les administracions, per 

això en quasi un 90% de les accions l’agent cultural finançava l’acció totalment. Només el 3% de 
les accions han rebut ajuts directes per la mateixa raó. I ja s’ha comentat la raó pel que fa als ajuts 

fiscals i el baix percentatge de finançament indirecte.

104Tradicionalment la burgesia de principi de segle passat va patrocinar i participar activament en la cultura. La formació 
tardana d’aquesta classe al país fa que no estigui vinculada a aquestes pràctiques.

Segons el target poblacional, les polítiques poden ser monistes o pluralistes. Una política monista 

s’enquadrarà ideològicament en preceptes rígids de caire nacionalista. La conservació selectiva del 

patrimoni, l’afavoriment de manifestacions culturals per raons d’origen, o també pot ser monista una 

política adreçada a un segment molt concret sense que es tingui en compte el bé comú. Poques 
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accions tenen aquest perfil (12%). Fet que ens referma en la idea que la consideració nacional no 
afecta gens en la creació de polítiques culturals.

Un enfocament pluralista configura la política atenent la diversitat cultural. Són polítiques d’integració de 
realitats nacionals, de protecció de manifestacions de caràcter minoritari.

Les accions analitzades no van dirigides a un públic concret però tampoc busquen atendre aquesta 

diversitat per generar quelcom nou. La majoria d’accions (67,3%) busquen un públic transversal vingui 

d’on vingui. La multiculturalitat d’Andorra s’expressa molt poc en les seves accions.

Les finalitats ideològiques també s’expressen en les accions programades. No es parla de fonaments 
de dretes o esquerres sinó de maneres d’enfocar. Les polítiques dirigistes afavoreixen el manteniment 

de l’statu quo o afavoreixen el canvi per trobar una posició de conveniència. L’estatisme populista, la 

condemna de la cultura elitista, la recerca d’un espai no conflictiu o una falsa igualtat de classes són 
armes d’aquesta política. Alguns exemples d’accions derivades d’aquesta ideologia són afavorir les 

manifestacions tradicionals populars i dotar-les d’una pàtina excelsa, o programar art mainstream poc 

conflictiu i de gaudi massiu i instantani. Les posicions relativistes de la política andorrana fan que hi 
hagi poquíssims exemples d’aquests tipus de política, només un 10% de les accions es refereixen a 

posicions dirigistes.

Les posicions liberals volen afavorir la iniciativa privada. La cultura no és un deure polític i s’ha d’anar 

progressivament cap una participació mínima i molt racional de l’administració. Per posar en pràctica 

aquestes polítiques s’han de fer accions per enquadrar la cultura dins les lleis del mercat. Es donen 

ajuts i modifiquen lleis per afavorir aquest canvi. A més, les accions mai tenen un enfocament nacio-

nalista, de fet, es busquen posicions totalment globalistes. Fins aquest moment no s’ha buscat aquest 

model de política cultural. Només el 5,4% de les accions responen a criteris liberals. La política ideolò-

gica envers la cultura que més vegades apareix és la democratitzadora (prop d’un 70%). Es busca no 

privilegiar posicions nacionalistes, es protegeix la creació i els artistes del mercat. Govern i comuns són 

l’agent principal. Les condicions d’accés a la cultura són igualitàries. El que no es prodiga tant a Andor-

ra, i és típic d’aquest enfocament ideològic, és promoure l’autogestió de les iniciatives, donar suport a 

moviments independents i altres accions que reforcin la democràcia participativa. El tercer sector actua 

més de promotor que de creador i productor d’accions culturals participatives.

Les polítiques democratitzadores s’enfronten sempre al perill d’afavorir una tipus de manifestació ar-

tística per sobre de les altres. Si la tendència és buscar la participació massiva a les accions s’acabarà 

per reforçar la midcult o la cultura de masses. En canvi, si es busca equiparar l’oferta buscant que quasi 

tots els segments estiguin representats les propostes s’atomitzen i s’acaben diluint.

Encara que no es tracti pròpiament d’una categoria política s’ha volgut incloure un indicador clau per 

determinar un tipus de sensibilitat política. S’ha volgut mesurar la incidència de la dona en les accions 

culturals del país.

S’ha buscat la presència de la dona en la participació en les produccions (com a artista, directora o 

agent) i la presència de la temàtica feminista, que no femenina, en les accions. La participació de la 

dona com a agent i artista exclusiva quasi no té representació. Com tampoc no té quasi representativitat 
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la participació exclusivament masculina. La participació i la temàtica mixta ocupa el percentatge més 

alt. Aquestes xifres són molt poc esclaridores per mesurar la igualtat. És cert que al món de la cultura i 

l’art des de ja fa bastant temps s’ha aconseguit una igualtat molt més efectiva que en altres segments 

de la societat, però escàndols internacionals com el de Plácido Domingo o el del productor de Holly-

wood Harvey Weinstein ens indiquen que encara hi ha molt camí per recórrer. Per saber més sobre 

polítiques d’igualtat d’Andorra es recomana la lectura del Llibre blanc de la igualtat (2018)105.

105Geronès, M. (direcció). (2018). Llibre blanc de la igualtat. Andorra, Govern d’Andorra, Editorial Andorra.

A banda de descobrir les modalitats de política, les accions també donen moltes altres informacions 

útils per saber quina política s’ha portat a terme al país en aquests últims anys. S’ha parlat en el capítol 

anterior de la percepció que tenen els agents comunals de la sobreprogramació o superposició d’ac-

cions interessants. Aquesta percepció ve motivada, per una banda, per la tradicional pugna entre els 

comuns. Aquesta rivalitat, a final dels anys noranta i principi del segle XX, semblava la de la Itàlia de 
final del segle XVI. Tothom va construir equipaments de tota mena sense comptar les necessitats reals, 
es va pensar poc en el futur. De la mateixa manera que es varen programar accions molt interessants, i 

cares, pensades per atraure turisme (grans noms del jazz i de la música clàssica varen actuar al país). 

Cada comú va intentar guanyar la partida turística amb les armes de què disposava i la cultura n’era 

una. La crisi financera global de 2008, tot i que a Andorra es van patir els seus efectes uns dos anys 
més tard, va frenar de cop aquesta escalada. El 2012, arran de les conclusions de les Taules de Cultu-

ra, es va decidir fer un primer intent de coordinació de totes les propostes de cultura. Aquesta voluntat 

d’entesa va significar el naixement de la plataforma web Andorra.ad. Aquesta agenda va permetre als 
programadors públics i privats tenir coneixença del que es feia i, si es podia, no contraprogramar-se. 

L’agenda, a banda d’aquesta funció, podria ser una base de dades molt útil per a estudis com aquest. 

El primer que s’ha volgut és determinar si aquesta percepció dels programadors és certa i si les accions 

estan repartides de manera equitativa per tot el territori.

S’ha analitzat el nombre d’accions de dies a l’atzar de les diferents temporades turístiques. Per mesurar 

la voluntat de les polítiques i no tant el seu èxit no s’han tingut en compte el nombre d’assistents. Les 

propostes culturals lligades a la temporada turística d’estiu es disparen. El 2019 la mitjana mensual 

d’accions durant la temporada d’hivern (desembre-març) era de 132 activitats, durant la temporada bai-

xa (abril,maig, setembre-novembre), de 137, i durant l’estiu (juny-agost), de 171. Això ens indica que, 

a banda de les festes majors, les activitats culturals serveixen per complementar l’oferta turística de 
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muntanya a l’estiu. Per aquesta raó trobem, un 26 d’agost, tres ofertes musicals a les set de la tarda a 

tres parròquies diferents, un espectacle de dansa a la mateixa hora en una altra parròquia, a més d’una 

oferta museística i expositiva a cada parròquia. Si ho analitzem des de la perspectiva d’atraure turistes 

o de programar per al gaudi de la població local, no sembla una oferta exagerada. Si ho entenem des 

de l’òptica país i d’optimització de recursos i públic, és un despropòsit. Si el que es pretén és acostar 

la cultura a la gent d’aquesta manera és molt difícil que una persona de la parròquia X, on a les set de 

la tarda a la plaça del poble té un concert d’havaneres, pugui accedir a una proposta de dansa con-

temporània que es fa a la mateixa hora a la parròquia Z. Encara que les dues siguin cultura, la política 

que promou la dansa contemporània respon a una modalitat completament diferent a les havaneres. Si 

els dos espectacles no arriben a un nombre considerable de persones les polítiques fracassaran. Si la 

política de cada parròquia és prou transversal per portar aquest espectacle de dansa uns dies després, 

llavors, no es pot considerar fallida. Polítiques clarament turístiques com la programació d’esdeveni-

ments amb noms de referència global com el Cirque du Soleil no responen a cap política cultural, sinó 

econòmica. Per això no és objecte directe d’aquest estudi.

El repartiment territorial de les accions ens indica si hi ha una mala distribució de les activitats. 

Aquestes s’organitzen de la següent manera:

El gruix de les activitats es concentren a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Aquest repartiment 

és lògic si l’entenem com a conseqüència de la demografia. La població el 2019 d’Andorra està 
dividida de la manera següent:
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El repartiment és quasi exacte. L’altra visió que s’ha de tenir en compte és l’omnipresent oferta al 

turista. Les dues parròquies sense oferta de neu concentren més activitats a l’hivern que les altres. 

D’entrada, sense concretar el tipus d’activitat, cada parròquia programa segons criteris lògics, ate-

nent únicament la seva població o el turista.

Les activitats dividides per temes i per anys ens indiquen una predilecció per les activitats musicals 

de tota mena i un increment del nombre d’accions el 2019.

El nombre tan gran d’activitats musicals, a banda dels festivals i temporades fixes i de les actuacions 
a restaurants, bars i hotels, l’hem d’atribuir a l’únic programador cultural privat estable del país. Es 

tracta del bar musical, sala d’exposicions i teatre La Fada Ignorant, tota una institució per als amants 

de la música, la cultura i la nit. La Fada programa quasi cada cap de setmana concerts de música, 

d’aquí aquest nombre elevat d’actuacions, i per això Andorra la Vella és la parròquia on més música 

es programa.
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Tradicionalment, i per acords tàcits entre tècnics, les parròquies d’Andorra la Vella i Sant Julià pro-

gramen més arts escèniques. Els seus equipaments poden acollir produccions més grans i tenen 

més capacitat de públic. A més, programen conjuntament la Temporada de Teatre.

A Canillo, encara que sigui la parròquia menys poblada, sobta la poca incidència d’activitats d’aquest 

segment.

S’entén com a activitats literàries totes aquelles que ajuden en la difusió de la literatura. Conferèn-

cies, presentacions, clubs de lectura, etcètera.

El pic tan gran d’Andorra la Vella es torna a explicar per la petita indústria cultural del país. La Lli-

breria La Puça funciona com un centre de dinamització cultural i un refugi per als escriptors i editors 
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del país i del Pirineu. La Fada Ignorant també és un lloc escollit per fer aquestes presentacions. La 

Biblioteca Pública i la Nacional també programen activitats i estaven localitzades a Andorra la Vella.

Els actes de cultura tradicional i festiva s’igualen a totes les parròquies.

El Cineclub de les Valls, Ull Nu i l’únic cinema comercial del país expliquen el pic d’activitats d’aquest 

sector a les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Tornant al repartiment territorial, veiem que parròquies com Canillo gaudeixen de molt poques activi-

tats artístiques en comparació amb la resta. Si aquesta desproporció no s’arregla amb polítiques de 

mobilitat106 de les persones cap als focus actius de programació no s’està assegurant un bon accés 

a la cultura del país.

106Transport públic específic per a la gent que no pot traslladar-se amb vehicle propi. O per a la temporada d’hivern, en 
què la neu dificulta aquesta mobilitat.
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Una altra dada extreta de l’agenda és el nombre d’activitats lligades als seus programadors. El 

quadre següent especifica el nombre d’activitats que els diferents agents varen programar el 2019.
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Govern, els comuns i les fundacions participades per l’administració representen un percentatge 

altíssim de les programacions, prop del 60%. Es demostra la posició paternalista de les administra-

cions, no sols per suportar econòmicament la cultura, sinó per actuar com a programadores. Tot i 

les polítiques de subvencions a les associacions, no tenen un pes específic a l’hora de programar i 
produir els espectacles.

LES SUBVENCIONS CULTURALS

El Ministeri de Cultura, a banda dels convenis amb fundacions i associacions, també concedeix 

subvencions. En aquest cas es divideixen per segments i cada segment té el seu plec de bases 

específic. Hi ha ajuts per a projectes editorials, com traduir a altres idiomes les obres d’escriptors 
andorrans, difondre la cultura andorrana, enfortir el corpus literari en català, etcètera. Subvencions 

per dinamitzar i fer conèixer la cultura popular i tradicional d’Andorra. Ajuts per suportar projectes 

artístics d’arts plàstiques i visuals, arts escèniques i musicals. S’inclouen aquí de manera molt es-

caient les activitats de formació i de dinamització social (seminaris, jornades, cursos) i no només 

la creació i producció. Entre les activitats literàries, des de 2019 destaca un nou ajut específic per 
a la creació literària d’un import de 7.500 euros. Un ajut de 100.000 euros al cinema completa les 

subvencions atorgades pel ministeri. Tot i que es podrien incloure en alguna de les categories, es 

troba a faltar un ajut específic a activitats socioculturals. En els últims temps s’ha demostrat que la 
cultura pot incidir i ajudar a resoldre molts problemes socials (integració, salut mental…) i el Govern 

a través de la Fundació ONCA ha posat en marxa accions d’aquest tipus, però semblaria raonable 

que es pogués encoratjar altres membres del teixit artístic i cultural a posar el seu art a disposició 

dels que ho necessiten.

La redacció de les bases107 és molt completa i s’especifiquen els criteris i la forma d’assignació de 
manera clara per assegurar un procés transparent.

La majoria d’administracions comunals d’Andorra entenen les subvencions com “qualsevol aporta-

ció dinerària, qualsevol cessió d’ús de locals, instal·lacions o material propietat del Comú o qual-

sevol aportació de recursos humans, a títol gratuït o per un preu inferior al que queda establert en 

l’Ordinació corresponent, ja sigui per activitats de caràcter puntual o de llarga durada”.108

107S’ha utilitzat la versió de les subvencions per a l’any 2020.
108Reglament del 04-09-2014 per a l’atorgament de subvencions per a l’organització i la promoció d’activitats esportives, 
culturals i socials. Comú d’Escaldes-Engordany.
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S’ha agafat a tall d’exemple el reglament d’Escaldes-Engordany, la resta de definicions extretes dels 
altres reglaments comunals són molt semblants.

Les bases per accedir a aquests ajuts estan recollides en reglaments i avisos, alguns dels quals 

redactats fa més de deu anys. En la majoria dels casos comunals els beneficiaris potencials dels 
ajuts són les associacions domiciliades a la pròpia parròquia i inscrites o reconegudes pel comú. 

Tot i que algunes parròquies amplien els beneficiaris a persones físiques o col·lectius no constituïts 
en associació. Tots els documents limiten els ajuts al tercer sector no lucratiu. Algunes de les sub-

vencions es donen a associacions que funcionen com a empreses culturals no registrades com a 

tals, i hi ha casos en què s’especifiquen salaris per la gestió i administració de l’acció o per accions 
tècniques realitzades pels propis sol·licitants. A quasi cap document comunal s’especifica quines 
despeses són, o no són, susceptibles de ser subvencionades. Que els comuns ajudin un sector 

cultural que no podria subsistir de manera autònoma dins el mercat respon a una bona política 

cultural. Ara bé, si el que es vol és que creixi l’empresariat cultural s’hauran de revisar algunes 

pràctiques. Les persones subvencionades no són computades als registres d’activitat ocupacional. 

I, per aquesta raó, entre d’altres, fins ara no s’han tingut en compte les especificitats de la gent que 
es dedica a la cultura.

No hi ha gaire variabilitat en els criteris de concessió. A gairebé totes les administracions el procés 

de selecció el porta a terme una comissió formada pels tècnics de Cultura i algun membre extern 

designat pel cap d’àrea o és el mateix departament qui escull els beneficiaris. En pocs documents 
s’especifica la finalitat d’aquests ajuts, només l’article dos de les bases d’Andorra la Vella fa esment 
a finalitats específiques. Entre elles hi ha promoure accions encaminades a augmentar la participa-

ció de la ciutadania en les activitats culturals de la parròquia. Possibilitar el creixement cultural de 

la parròquia de manera quantitativa i qualitativa. Això no vol dir que no existeixin aquestes inten-

cionalitats a les altres subvencions, simplement que no estan especificades de la mateixa manera 
en els plecs de bases. En tots es busca que les accions subvencionades siguin d’interès públic 

per a la parròquia, i la visibilització i l’enfortiment del seu teixit social. Els criteris més freqüents 

per valorar l’assignació de les subvencions són l’interès del projecte, el nivell d’autofinançament, 
el nombre de participants i usuaris, i la solvència i transparència econòmica de les associacions. 

Torna a ser el document d’Andorra la Vella el que més concreta els criteris i considera ítems més 

socials i lligats a la participació ciutadana i la innovació en cultura. Esperonant les associacions i 

artistes a revisar les seves accions. Un element de concreció que crida l’atenció és el dels ajuts a 

les escoles artístiques que apareix en el document escaldenc.

En pocs documents s’especifica clarament quin sistema s’utilitzarà per donar o no les subvencions, 
aquest fet no ajuda a fer que la transparència, un dels requisits bàsics que s’esperen de l’adminis-

tració, es manifesti. Aquests ajuts es poden convertir en convenis amb associacions o projectes 

que es considerin d’interès general per la parròquia.

El nombre de subvencions atorgades ha patit algunes variacions els últims anys:
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La majoria de comuns mantenen el mateix nombre d’ajuts quasi sempre a les mateixes entitats. En 

el cas del ministeri les variacions són més grans pel tipus de subvenció. La majoria d’ajuts són per 

realitzar accions concretes i no per suportar associacions.

Aquestes subvencions l’any 2019 es reparteixen de la següent manera:

El percentatge més gran va destinat a subvencionar les festes tradicionals. En molts comuns es 

delega la responsabilitat d’organitzar les festes majors i tradicionals a associacions, normalment 

juvenils, creades únicament per a aquest propòsit. Aquest fet fa créixer molt la despesa en festes. 

La música és el segon bloc que més subvencions i més variades s’emporta. Des de concerts fins a 
festivals o gravacions. No és possible determinar un patró. Les quantitats més grans van a l’organit-

zació de festivals i no tant a la creació.
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El percentatge de demandes atorgades ha sigut aquest durant els últims anys:

La poca variació va associada al fet que, en el cas del ministeri, s’han de repartir obligatòriament tots 

els diners. La Llei de pressupostos actual no permet guardar un romanent de la quantitat reservada 

per a subvencions per a l’exercici següent. Per això, tot i separar els tipus d’ajut, en el cas que no hi 

hagi cap acció interessant d’una de les modalitats els diners destinats es reparteixen entre les altres.

La quantitat de diners destinats a subvencions el 2019 va ser d’1.400.352 euros. De 2015 a 2019 

s’han repartit d’aquesta manera:

Hi ha hagut un creixement molt gran aquests últims anys de la dotació del ministeri. Tot i això algu-

nes retribucions, una vegada passat pel sistema d’adjudicació per punts, poden quedar curtes. Amb 

una dotació una miqueta més gran es podria assegurar un millor finançament.
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Analitzar dades econòmiques en termes absoluts sempre resulta compromès. La percepció majori-

tària de l’associacionisme andorrà és que el pressupost no és un problema, però que si es tingues-

sin més recursos es podria actuar més i millor. Fer una comparativa amb altres estats és complicat 

d’adaptar a la realitat del país. A Espanya el percentatge aproximat de la despesa del Ministeri de 

Cultura destinada a subvencions és del 30%, quasi igual que el ministeri francès. A Andorra el per-

centatge és del 14%. Tot i que són termes relatius, no es pot comparar el teixit cultural de França 

i Espanya (empreses, fundacions, associacions, grans museus…) amb el teixit cultural andorrà. 

L’únic que pot guiar l’anàlisi és conèixer quant costa percentualment als estats veïns el seu sistema 

de subvencions culturals per poder fer els càlculs del que podria costar, econòmicament parlant, un 

teixit semblant al país.

ALTRES INDICADORS

En el transcurs de la investigació han anat apareixent preocupacions o temes recurrents. Un és 

la comunicació amb el públic potencial. Per promocionar les accions analitzades s’han utilitzat els 

següents recursos:

Les xarxes socials, la plataforma Andorra.ad i l’etern boca-orella segueixen sent les formes triades 

per comunicar-se amb el públic. En un món ple d’estímuls i ofertes de tots tipus, de veritats i des-

veritats, d’informacions i desinformacions, captar l’atenció ho és tot. Davant l’excés, empreses de 

màrqueting i gurus del nou comerç mesuren l’èxit de les seves campanyes amb segons d’atenció 

davant l’estímul. De fet, segons un estudi fet per Microsoft (2019), l’ésser humà ha passat de poder 

enfocar el seu interès de 12 segons a 5. Segons els entesos, si vols vendre quelcom necessites 

captar l’atenció del públic i bombardejar-lo des de molts punts. Però sobretot el públic necessita un 

relat, un discurs que el pugui conduir entre tots els estímuls. El camí de l’art a partir de les grans 

guerres ha sigut convertir-se en objecte formal, sense metarelat, sense història, sense cap discurs 

que no sigui ell mateix. Avui vendre cultura encara s’ha fet més difícil perquè ha perdut el discurs. 

Sense un relat objectiu però subjectivable, la connexió amb el fet artístic resultarà molt difícil. Per 

això les formes tradicionals d’art estan caient en desús i els programadors necessiten vestir-les 

amb un altre significat perquè puguin funcionar comercialment. Qualsevol nova manifestació que no 
neixi per explicar un discurs veritable està condemnada. La fusió de la música i la imatge, la dansa 
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i els audiovisuals s’han d’entendre com la divisió formal dels estímuls que expliquen un sol relat. 

Qualsevol submissió d’un art sobre l’altre donarà peu a productes mentiders per distraure el públic.

Comunicar a la població local és imprescindible, així com, si realment es vol atraure turistes amb 

la cultura, fer-ho en l’àmbit internacional amb propostes professionals o amb un relat perfectament 

construït.

En el 84% de les accions fetes els agents tenen la percepció que han funcionat de manera suficient. 
Un 3% han tingut molta incidència i un 4% no han funcionat.

Moltes de les activitats que es programen són susceptibles d’allargar-se en el temps o de repetir-se 

de manera periòdica. A Andorra la majoria de programadors (84%) volen que les activitats continuïn 

any rere any. Tenint en compte que les activitats festives tradicionals ocupen un bon tros de l’espai 

de programació, és lògic que es tingui la voluntat de continuar amb les accions. Una de les raons 

més donades per no perpetuar una acció en el temps és la manca d’acceptació traduïda en nom-

bre d’usua ris. Quasi mai es planteja continuar amb les accions encara que siguin interessants si el 

nombre de participants és baix. La participació en termes quantitatius no hauria de ser l’únic indica-

dor d’èxit. A vegades les accions han d’anar acompanyades d’accions secundàries que expliquin o 

complementin l’acció principal. Donar eines al públic per apropar-se de manera conscient a l’acció 

cultural serveix perquè aquest pugui entendre el discurs tot i la llunyania cultural o estètica. En les 

accions analitzades només un 23% han anat acompanyades d’accions complementàries. I no totes 

aquestes accions han tingut voluntat pedagògica.

Un altre indicador interessant per mesurar la salut cultural del país és la mobilitat dels artistes. En un 

mercat tan reduït com l’andorrà la professionalització passa per buscar nous públics a l’exterior. L’in-

tercanvi amb altres artistes i exposar-se a nous públics ha de fer créixer el nivell de professionalitat 

dels creadors i intèrprets del país. La Unesco diu que “la mobilitat dels artistes i altres professionals 

culturals és crucial per mantenir un món d’idees, perspectives i valors heterogenis”. De la mateixa 

manera, però, “la informació, el finançament, i altres oportunitats que puguin promoure la mobilitat 
dels artistes i professionals culturals han de reunir-se i compartir-se entre totes les parts”109.

Els artistes andorrans tenen l’opció d’acollir-se a beques del ministeri pensades per a aquest pro-

pòsit. De 2015 a 2019 s’ha ajudat a realitzar set exposicions i participacions a fires, tres promocions 
de curts i migmetratges, quatre produccions teatrals, nou actes de promoció de la cultura tradicional, 

i la participació en fires de l’associació d’editors. A més, cinc grups o solistes han pogut realitzar 
dotze gires a l’estranger. La variació de la quantitat destinada a aquestes subvencions respon a la 

puntuació que han rebut les propostes. I queda reflectida en el següent gràfic:

109Van Graan, M. i Sanan, S. (2015). Reduciendo las diferencias: promover la movilidad. Re-pensar las políticas culturales. 
Suècia, Unesco.
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També s’han computat les accions que des de les ambaixades i consolats han realitzat en aquest 

sentit. La majoria d’accions a l’estranger d’artistes andorrans es fan des de la participació d’Exteriors 

a la Festa de la Francophonie. Concerts de l’ONCA, els Petits Cantors i recentment el Cor de Rock 

d’Encamp completen una minsa exteriorització del talent andorrà. Només vint-i-una accions culturals 

en el període 2015-2019 representen, segons el meu critèri, una mala política per promoure la cultura 

andorrana.

L'ACCIÓ CULTURAL
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CULTURA I ECONOMIA

“Si tu tens un pa i jo tinc un euro, i jo et compro el pa, jo tindré un pa i tu un euro, i veuràs un equilibri 

en aquest intercanvi… Però si tu tens un sonet de Verlaine, o el Teorema de Pitàgores, i jo no tinc res, 

i tu me’ls ensenyes, al final d’aquest intercanvi jo tindré el sonet i el teorema però tu els hauràs con-

servat. En el primer cas hi ha equilibri. Això és comerç. En el segon hi ha creixement. Això és cultura.”

M. Serrés110

Si s’entén la cultura com un seguit de pràctiques elitistes de producció de coneixement i de fórmules 

d’oci arrelades al passat no és estrany que, després del triomf de la practicitat economicista i del 

relativisme postmodern, es pugui creure que no té cap sentit perpetuar aquestes pràctiques, que, a 

sobre, són caríssimes111. Però aquesta visió reduccionista i mandrosa no vol incloure cap altre con-

cepte de cultura. Amb uns altres ulls el sistema econòmic no és l’única base autentificable del món 
contemporani, sinó que aquest no és més que una altra formulació cultural. L’economia és cultura i 

tan mutable com la música, la pintura i les festes tradicionals. Per això una societat que mesura l’art 

i la cultura des d’un prisma economicista en què només es computen els valors tangibles i la utilitat 

pràctica està tan equivocada com aquella que creu que aquestes manifestacions han de mante-

nir-se alienes a tot contacte amb les fórmules de construcció de la quotidianitat.

Sembla curiós com en els últims vint anys, els anys de més creixement de l’economia i de la in-

justícia social, el paper de la cultura com a sector productiu ha anat creixent. Segons dades de la 

Unesco, el 2016 la cultura representava el 6,1% del PIB mundial. Aquests últims anys també han 

crescut les exportacions de béns i de serveis creatius a tot el món.

Tot i la crisi de les formes més tradicionals i socials d’ús cultural, ha crescut la demanda i la produc-

ció de productes culturals lligats a les noves tecnologies de difusió d’informació. L’èxit descomunal 

de la fórmula de sèrie audiovisual, tot emulant l’èxit de les immenses novel·les per fascicles de 

final del segle XIX, o els podcasts, vídeos de YouTube de difusió artística i cultural són un exemple 
d’aquest creixement.

Més enllà de la pròpia producció artística, un valor lligat a la cultura com és la creativitat ha esdevin-

gut imprescindible per dotar el món empresarial de la competitivitat que necessita. Innovar i buscar 

explotar al màxim les noves eines tecnològiques ha estat sempre el pa de cada dia dels artistes.

El valor social de la cultura és inqüestionable. Genera llocs de feina, ingressos i recursos fiscals. La 
cultura entesa com a comunicació és la responsable d’acumular el capital creatiu i el coneixement 

humanista.

Aquests valors afegits haurien de provocar un canvi de tendència d’una economia molt més mo-

derna que deixi enrere el tan poc sostenible, per al planeta i les persones, sistema de producció en 

massa.

110Serres, M. (2006). Petites chroniques du dimanche soir. Le pommier.
111Amb ironia. La cultura i, sobretot, l’art és molt difícil de mercantilitzar si no es converteix en un producte. La percepció 
dels desconeixedors del tema sempre és que la cultura és molt cara perquè mai tenen en compte la part intangible.
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Aquest canvi de model econòmic es basa en la reorientació de les indústries que han de fer front a 

la demanda no tant de productes com de serveis i d’innovació. En aquest nou context d’economia 

digital els valors immaterials han pres valor material. Dins aquesta demanda d’experiències els pro-

ductes culturals ocupen un lloc privilegiat.

Els anglosaxons han estat pioners en la utilització de les indústries culturals per complementar la 

seva economia (les exportacions de béns culturals com són el cinema, les sèries o la música repre-

senten una bona part de les exportacions dels EUA). Europa, encara que més tard i sempre amb 

una òptica més humanista, també està utilitzant la cultura per diversificar l’economia.

Aquesta nova orientació de l’economia basant-se en la cultura es reflecteix en El llibre verd de la 

Comissió Europea: Alliberar el potencial de les indústries culturals i creatives (2010). El text dona 

molta importància a aquestes noves indústries per la capacitat de generar ocupació fins i tot en 
moments de crisi econòmica. L’estratègia Europa 2020 volia utilitzar la cultura i la creativitat per 

competir amb altres tipus d’economia molt més salvatges. La vella Europa es defensava amb el seu 

patrimoni humà i creatiu davant els mercats anglosaxons i asiàtics preparats per anihilar-ho tot en 

favor del creixement econòmic.

Altres programes que s’han anat desplegant per desenvolupar les indústries culturals són Europa 

Creativa, de 2013, o La Economía Naranja Latinoamericana, propulsada pel Banco Interamericano 

de Desarrollo i impulsada, entre altres entitats, pel Banco Americano de Desarrollo. Des que el 2001 

John Howkins va escriure el llibre L’economia creativa: com la gent transforma les idees en diners112 

han sorgit molts estudis i assajos sobre aquesta nova concepció econòmica basada en la diversitat 

i solidesa d’aquestes indústries creatives i culturals (ICC).

Segons El llibre verd, per desenvolupar aquestes indústries s’haurien de crear els mitjans adequats 

incrementant la capacitat d’experimentar, innovar i tenir èxit com a empresaris, i proporcionar un 

accés més fàcil al finançament i una adequada combinació de competències. De la mateixa manera 
que s’ha d’ajudar les ICC a desenvolupar-se en el seu entorn local i regional com a plataforma de 

llançament per a una presència global afavorint els intercanvis i la mobilitat113. Orientar-se cap a una 

economia creativa demanda la catalització de tots els efectes indirectes de les ICC en una àmplia 

gamma de contexts econòmics i socials114. Europa demana que aquest creixement no s’enfoqui 

només cap als productes culturals tangibles, sinó que es busquin reforçar noves maneres de creixe-

ment econòmic basant-se en les noves realitats socials avesades als contexts de crisi i a les noves 

tecnologies de la informació i de la comunicació.

A l’Anuario de la Asociación Cultural Española de Cultura Digital de 2019115 s’hi troba un interessant 

article de Mayo Fuster que parla de les innovacions culturals i econòmiques lligades a l’adopció de 

les noves tecnologies. En l’article es remarca la importància que té el coneixement i la informació 

112Howkins, J. (2001). The Creative Economy: How people make money from ideas. Londres, Penguin.
113Think global, act local. Aquest concepte que J. Pascual ens indicava i que tan present és a l’Agenda 21. Vegeu capítol 
2 pàg. 21.
114Varis (2010). El libro verde: Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas. Brussel·les, Comissió Europea. 
Consultat online a: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2010:0348:FIN:ES:PDF
115Consultat online a: https://www.accioncultural.es/es/anuario-ace-de-cultura-digital-2019
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per a l’economia. Ja hem dit que la cultura és dipositària d’aquests valors, de la mateixa manera 

que ho és la creativitat per poder innovar. Modificar les estructures econòmiques resulta tan difícil 
com moure axiomes culturals. L’acostament a les possibilitats econòmiques de les tecnologies de 

la informació i la comunicació (TIC) depèn de la concepció que es tingui de la cultura. Aquests nous 

models de sostenibilitat econòmica s’han d’adaptar o directament sorgeixen de les formes culturals 

emergents. Una d’aquestes tendències sorgida de les noves tecnologies és l’open access o les xar-

xes p2p. Aquest nou model de creació i distribució del coneixement basat en la lliure distribució del 

mateix ha propiciat un estancament de la fórmula del copyright. Les estructures de l’era industrial 

resulten ineficients per gestionar els béns immaterials. L’objectivació del bé cultural en llibre o en 
disc per poder monetitzar-los cada vegada té menys sentit en un context quasi digital. Aquest pro-

cés de consum digital s’ha incrementat amb la crisi sanitària de la Covid-19, i la tendència a reduir el 

medi físic d’interacció social resulta tan esfereïdor com probable. Per aquest motiu s’hauran de tro-

bar mitjans per arribar a fórmules híbrides de copyleft i copyright que permetin monetitzar allò més 

intangible. Encara que la comunitat física es redueixi, els nous models es basen en la comunitat, 

aquesta cada vegada més àmplia i virtual, que necessita de la comunicació per sobreviure. Per això 

la visibilització de les empreses és tan important. Segons Fuster116, (2019) existeixen quatre noves 

fórmules d’empresa cultural.

Una primera consisteix a agafar un model tradicional i gestionar-lo amb noves formes d’organitza-

ció. Llibreries i sales de teatre cooperatives, com La llibreria Calders o la Sala Beckett de Barcelona. 

En aquest model es podrien afegir les associacions del tercer sector que tenen vincles amb l’eco-

nomia social i solidària.

Una segona fórmula són els models sorgits ja a l’era digital, que es basen en la creació de platafor-

mes de mercat pròpies de l’economia col·laborativa per diluir les barreres entre creadors i públic. 

Com, per exemple, el Cooncert117. En aquest segment hi trobem nous diaris digitals o webs d’infor-

mació de format lliure i amb finançaments especials.

A la tercera fórmula de model d’empresa cultural també s’hi troben representades noves fórmules 

d’activisme social. Empreses com Girls in lab o Quimera Rosa ofereixen un espai d’accés al conei-

xement científic, el primer projecte, i l’altre és un espai multidisciplinari d’expressió artística postfe-

minista i postidentitària.

Amb la quarta fórmula es creen plataformes que catalitzen iniciatives creatives facilitant la circulació 

de noves idees i ajudant a aconseguir el suport mutu entre els membres del teixit cultural i creatiu 

de la societat. Experiències com Can Batlló o el Festival Graf de Barcelona són un bon exemple 

d’aquesta pràctica.

Totes aquestes fórmules tan variades tenen un punt en comú: la creativitat a l’hora d’obtenir ingres-

sos i finançament. No només es tracta d’innovar per se, és important que s’entengui aquest valor 

116Fuster, M. (2109). Hacia la soberanía económica en cultura: innovaciones cultural-económicas ligadas a la adopción de 
las nuevas tecnologías. Aquest article resulta d’una investigació per al Programa Cultura Viva de l’Ajuntament de Barce-
lona.
117https://www.cooncert.com/es
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material d’allò immaterial. Arribar a aquesta materialització és l’ideal perquè l’art i la cultura siguin 

un valor real per a l’economia del país. Des de les administracions s’ha de valorar la possibilitat 

d’adaptar les lleis econòmiques per permetre certa flexibilitat perquè aquestes noves maneres de 
finançament siguin possibles i segures per als promotors i per a l’economia. Anglicismes com Floss, 

Maker Economy, Matchfunding o Blockchain són maneres d’aplicar estructures col·laboratives que 

superin la divisió digital-material. Els micromecenatges amb plataformes com Patreon han permès 

a la primera generació de youtubers poder finançar els seus projectes. Dins el sistema de nous 
mecenatges hi ha la plataforma Goteo, que dona l’oportunitat a les entitats promotores de demanar 

projectes concrets, i la plataforma i els usuaris van fent el cribratge. Funciona des de 2013 i és una 

molt bona solució per canalitzar grans volums de fons a la vegada que es promou la participació 

ciutadana.

Les innovacions econòmiques i les culturals es retroalimenten, es tracta que els dos actors sàpiguen 

jugar i entendre el joc de l’altre. Igual que un sector cultural i econòmic creatius s’ajuden i creixen, 

de la mateixa manera uns models culturals i econòmics estàtics s’ofeguen entre si.

Per valorar el pes de la cultura en el desenvolupament de l’economia andorrana s’han tornat a uti-

litzar els indicadors i la metodologia que proposa la Unesco. Al Manual metodológico de los Indica-

dores Unesco para la cultura y el desarrollo de 2014 s’especifica que l’economia és com una altra 
dimensió imprescindible per aconseguir que la cultura esdevingui un motor de desenvolupament. 

S’ha canviat lleugerament la metodologia per a una millor utilització de les dades de les quals es 

disposava.

Abans d’exposar les dades, es vol remarcar que aquest capítol és una pinzellada molt superficial 
que només vol explicar la realitat cultural del país sense fer-ne una anàlisi des del vessant econò-

mic. Un tema tan important com aquest, sobretot en un context accelerat de canvis de paradigma, 

mereix un estudi propi. És quasi obligatori fer un treball profund i exhaustiu que permeti idear políti-

ques que millorin la situació general dels dos sectors.

Els indicadors que s’han tingut en compte són:

–La contribució de les activitats culturals al PIB.

–L’ocupació cultural.

–La despesa de les llars en cultura.

Per analitzar l’impacte que té la cultura en l’economia andorrana s’ha valorat la despesa en cultura 

que es fa des de les administracions, ja que representa quasi la totalitat. Com s’ha indicat en capí-

tols anteriors, l’administració sustenta la cultura del país. El 2018 la despesa total en cultura del país 

representava un 2,8% del total de la despesa. Govern hi invertia l’1,91% i el conjunt de comuns el 

5,72%118. S’ha de tenir en compte que dins les funcions dels comuns no hi ha el manteniment del 

patrimoni. S’ha d’entendre, doncs, que aquests 7.633.072,76 euros de l’any 2018 van quasi en ex-

118Totes les dades sobre Andorra han estat facilitades pel Servei d’Estadística del Govern.

CULTURA I ECONOMIA



120

clusiva a la promoció cultural i al manteniment de les infraestructures que fan possible la cultura als 

comuns. Si contrastem la despesa cultural amb el PIB andorrà de 2018 aquesta despesa suposava 

el 0,58% del PIB. Andorra es mou per sobre de la mitjana de la Unió Europea. El 2018 la despesa a 

la UE representà el 0,9% del total119. I el 0,4 del PIB total. El percentatge d’Andorra és el mateix que 

a Letònia i Hongria, que són els països on la despesa en cultura representa un percentatge més alt 

de l’economia. Aquestes xifres no demostren la qualitat de les inversions ni com han ajudat en el 

desenvolupament del país. Tampoc són cap indicador de quina és la finalitat d’aquesta despesa i a 
quina política responen. A Andorra la majoria de la despesa va a la promoció d’activitats per atraure 

turistes i a dinamitzar els establiments comercials del país.

Les estadístiques de béns culturals proporcionen informació sobre quin és el valor dels intercanvis 

internacionals d’aquests béns i mostren el pes del comerç cultural dins del comerç internacional. 

Els béns culturals són productes de creativitat artística que transmeten valors artístics, simbòlics 

i estètics. Alguns exemples inclouen antiguitats, obres d’art, joies, llibres, diaris, fotos, pel·lícules, 

música o videojocs. La partida de béns culturals és molt heterogènia: mentre que alguns d’aquests 

béns són productes de consum massiu, d’altres són articles molt especialitzats en què la demanda 

o l’oferta poden ser reduïdes. A tots els països de la Unió Europea han crescut les importacions en 

els últims deu anys per mor del creixement massiu de la indústria del videojoc. A Andorra l’any 2017 

es varen importar béns culturals per un valor de 13.485.965 euros. Això representa un 1,0% de les 

importacions totals. Aquestes estan repartides entre tres grans segments, essent l’editorial aquell 

que més béns importa.

119Dades extretes de la pàgina web de l’Eurostad: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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El percentatge del total de les importacions dels països veïns representa un 0,74% en el cas espa-

nyol o un 1,4% del francès. El país de la Comunitat Europea que menys béns culturals importa és 

Lituània, amb un 0,23% de les exportacions totals120. En els últims anys s’ha experimentat un lleuger 

creixement de les importacions de béns culturals.

120Dades extretes de la pàgina web de l’Eurostad: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Les exportacions de béns culturals a Andorra representaven el 2017 un 2,3% de les exportacions 

totals. Aquesta xifra és més gran que l’1,64% francès o que la xifra més gran de la UE.
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Els béns que més s’exporten des d’Andorra provenen del sector de l’edició i de la impremta.

També és remarcable el percentatge d’exportacions d’instruments musicals. La taxa de cobertura 

entre les exportacions i les importacions és del 17,82%.

Les exportacions culturals representen més del doble de la taxa de les exportacions totals del país 

(la taxa de cobertura d’Andorra és del 8,12%). Tot i la petita indústria cultural del país aquesta és 

capaç d’exportar més que la resta d’indústries. De totes maneres, no pot nodrir la demanda interna 

de béns culturals.

L’altre indicador que ens proposa la Unesco és mesurar l’ocupació cultural. A Andorra el setembre 

de 2020 hi havia 711 comerços l’activitat principal dels quals era netament cultural i 761 comerços 

que una de les seves activitats secundàries era la cultura. Aquesta xifra representa un increment 

respecte de l’any anterior de 21 comerços amb la cultura com a activitat principal121.

121Dades facilitades per el Servei d’Estadística de Govern.
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De la mateixa manera trobem 176 comerços l’activitat principal dels quals és de suport o d’equipa-

ment d’alguna activitat cultural.
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Aquestes activitats comercials varen ocupar el 2019 410 homes i 362 dones. Aquesta xifra repre-

senta l’1,99% dels assalariats totals. L’ocupació cultural d’Andorra està molt per sota de la mitjana 

europea (3,7%), a anys llum d’Islàndia (5,5%) i al mateix nivell que Romania122.

El percentatge de joves (15-29) ocupats en cultura respecte a l’ocupació total és del 0,42% i és una 

xifra molt baixa si la comparem amb la mitjana de la Unió Europea (3,6%) i dels països veïns (4% 

dels joves espanyols i 3,5% dels joves francesos)123. L’ocupació entre homes i dones és molt sem-

blant i està dins l’estàndard europeu.

L’últim indicador busca avaluar la despesa econòmica de les llars d’Andorra. Aquest indicador de-

mostra, a banda de conceptes econòmics, l’interès que té la població andorrana de consumir cultu-

ra. Abans d’exposar res que quedi clar que les metodologies per computar aquestes xifres utilitzen 

una definició de cultura amplíssima. Dins la xifra que exposarem tant hi pot entrar la compra de 
novel·les, les entrades del Circ del Sol, la compra d’una cadira Lluís XV o la quota de Netflix. Les 

122Dades extretes de l’Eurostad: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
123Dades extretes de l’Eurostad: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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últimes xifres recollides són de 2018. A Andorra la despesa en cultura de les llars va ser de 1.032 

euros, això representa el 4,8% de la despesa total. Quasi dos punts per sobre de la mitjana de la UE 

però molt per sota del 6,4% de França. En xifres absolutes, a Andorra es va fer una despesa interna 

en cultura el 2018 de 4.907.488 euros. La despesa interna més gran es va fer en llibres (76%) i la 

resta, en altres serveis culturals.

Aquestes dades no representen la realitat de la cultura entesa com a difusió del coneixement i de 

les manifestacions artístiques. Per valorar l’interès de la població s’hauran de tenir en compte els 

resultats de l’Enquesta d’Oci i Consum Cultural.

No s’han detectat polítiques per incentivar l’economia cultural del país ni per millorar el consum 

cultural intern. Des del gremi d’editors fa molt temps que es demana arribar a un acord per eliminar 

els aranzels fronterers per guanyar competitivitat i la resposta de les administracions acaba en po-

lítiques paternalistes per assegurar-ne la supervivència. S’ha de tornar a insistir en la necessitat de 

realitzar un estudi complet i profund per analitzar el potencial real d’aquestes indústries i generar 

polítiques econòmiques que les facin créixer per ajudar el conjunt de l’economia del país.

La majoria de les polítiques culturals que tenen una finalitat econòmica van destinades a potenciar 
el sector econòmic més potent del país: el turisme.

TURISME I CULTURA

La relació entre turisme i cultura ve de lluny i molts dels actors culturals que s’han entrevistat ente-

nen el turisme com una variable importantíssima per desenvolupar la seva feina. Però, com s’entén 

la cultura des del turisme? És viable un gir del turisme de neu i muntanya cap al turisme cultural?

Durant la redacció d’aquest assaig ha esdevingut una crisi profunda provocada per la pandèmia 

mundial derivada de la Covid-19. Aquesta, a banda de provocar la mort de massa persones, ha sigut 

capaç de buidar de turistes els canals de Venècia i l’avinguda Meritxell en plena temporada d’hivern. 

La crisi ha fet caure l’espai aeri i ha provocat un gir cap a destins propers i aparentment segurs.

Andorra és molt poc depenent del turisme aeri. El 2018 només el 9% dels 8.328.254 turistes prove-

nien de països diferents a Espanya i França.
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La gent va buscant un destí segur, però si tothom es desplaça al mateix temps al mateix punt i es 

massifiquen els espais naturals i rurals propers, seguiran sent un espai segur?

Segons J. A. Adamuz a l’article Las claves del turismo post-Covid-19 (National Geografic España, 
30/04/2020), ja s’entreveia un problema en el model turístic de masses. La caiguda de l’operador 

turístic britànic Thomas Cook indicava que els vells patrons estaven quedant obsolets. Ja s’estava 

notant un canvi de tendència cap al turisme de benestar, cultural i experiencial. El concepte de la 

sostenibilitat ja havia sorgit abans del coronavirus. La pregunta que sorgeix és, si el turisme ha de 

ser sostenible i de proximitat i el model actual d’Andorra és de consum massiu, com es garantirà la 

sostenibilitat del territori, de la salut de les persones i de l’economia? Després d’observar el com-

portament del turisme durant l’estiu tot sembla indicar que, amb aquest model, la sostenibilitat és 

impossible.

El turisme, així com s’entén ara, és una mercantilització de l’oci, qualsevol activitat s’ha tornat una 

mercaderia dins la societat de consum. De la mateixa manera, el turisme ven experiències que no 

destria. Es ven una excursió a la muntanya de la mateixa manera que es ven un souvenir o es ven 

una visita a un museu de la mateixa manera que un mercat ple d’artesania made in Taiwan. El pro-

blema és que el patrimoni, el paisatge i les creacions culturals no són objectes de consum turístic, 

sinó allò que identifica un poble. Allò que crea el país, el turisme ho aprofita per vendre. Ja sigui com 
un valor afegit o com l’atractiu principal. De la mateixa manera que la indústria turística de masses 

no destria tampoc ho fa el turista. “El turista no cerca una experiència autèntica sinó la confirmació 
de l’experiència que se li ha venut.”124. Al turisme de masses no li interessen els entorns reals, s’esti-

ma molt més moure’s per paradisos artificials perfectament controlats que pugui quantificar segons 
allò que ha pagat per ells.

El problema és que el turisme és una esfera d’acumulació de serveis i de béns tangibles que en 

el cas d’Andorra o Espanya representen un percentatge molt alt de la riquesa. Llavors, tot el que 

és susceptible d’atraure turisme es converteix en un valor material depenent de la seva eficàcia, 
només quantificada pel nombre de visitants. I la cultura d’Andorra no s’escapa d’aquest destí. De 
la majoria de les entrevistes als responsables comunals s’extreu que un percentatge altíssim de la 

seva activitat va dirigida a dinamitzar els carrers i espais de la parròquia amb la finalitat d’atraure 
turistes cap als seus restaurants i comerços. Val a dir que, afortunadament, no és l’única motivació 

dels agents culturals del país. Programar espectacles per als turistes és una política cultural o una 

política econòmica? Es programarien tantes accions i s’hi destinarien els diners que s’hi destinen si 

no es preveiés aquesta variable?

Fins a la crisi sanitària el model turístic d’Andorra no ha apostat pel turisme cultural. Tot i que a totes 

les campanyes publicitàries hi apareguin pintures i esglésies romàniques. Segons els responsables 

de la gestió turística del país, després de la crisi financera de 2008 el volum de turistes va baixar 
considerablement. El model andorrà per funcionar a ple rendiment necessita una mitjana de vuit 

milions de turistes l’any. Per aconseguir recuperar aquesta xifra s’hi comencen a destinar molts 

recursos. Es decideix apostar per allò que havia funcionat anteriorment: la neu, les compres i els 

124Varis. (2002). El turismo como industria cultural. L’Havana, Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe 
de la Unesco.
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serveis experiencials com Caldea. Es decideix modernitzar i millorar aquests punts. En cap moment 

es va plantejar utilitzar la cultura com a reclam.

El teixit cultural del país no podia moure un gran volum de persones. Només podia servir com a 

complement, mai com a reclam. Perquè es pugui oferir un destí com a cultural es necessita que la 

cultura estigui viva, que el patrimoni estigui conservat i que els canals de promoció interna de la 

cultura funcionin (Richards i Colombo, 2017)125. Segons els mateixos autors, el turisme cultural va 

créixer per l’impuls de l’oferta més que per una demanda real. Reconvertir el model turístic del país 

cap a un model de turisme cultural no seria viable amb el model actual. I, a més, no és una aposta 

que mai s’hagi plantejat. Potser en aquest viratge del turisme cap als espais rurals i naturals es pu-

gui utilitzar el patrimoni històric més lligat a la natura per crear experiències turístiques com tallers 

de pedra seca o fer les rutes dels refugiats o del contraban. Segons els entrevistats, encara no s’ha 

treballat amb el turisme creatiu o experiencial. La utilització de les noves tecnologies i el mapatge de 

l’Espai Columba serien un primer pas però no es podria establir com a turisme creatiu.

El turisme creatiu és la nova generació de turisme cultural i es basa en la interacció entre els turistes 

i els residents mitjançant la realització d’una activitat creativa. Segons Creative Tourism Network126, 

s’ha creat un nou perfil de turista que ja no és atret per les característiques generals d’un destí, sinó 
més aviat per les experiències i serveis que aquest li ofereix. El turisme idiomàtic, l’enoturisme o 

l’slowtourism són alguns exemples d’aquest nou turisme. El turisme creatiu té la capacitat de fomen-

tar el patrimoni intangible (tradicions, història), però perquè funcioni realment s’ha de tornar a la pre-

missa que aquests intangibles han de tenir prou vida per atraure un públic que busca experiències 

reals. Aquest model turístic dista molt de l’actual basat en el consum en massa. Un dels models de 

turisme cultural de masses és el que utilitza grans franquícies museístiques per atraure aquest pú-

blic global. Un dels exemples més clars és el de les ciutats espanyoles de Bilbao i Màlaga. Segons 

els entrevistats, aquest model, tot i ser interessant, hauria estat eclipsat pels altres atractius turís-

tics. A Bilbao va funcionar perquè no hi havia més atractius previs. En aquest sentit, els productes 

culturals de renom en forma d’esdeveniment sí que han estat utilitzats com a reclam. El Cirque du 

Soleil té la capacitat de moure molta gent. Segons les dades del Ministeri de Turisme, la repercussió 

econòmica del Circ es va valorar amb un creixement del 800%. Des d’Andorra Turisme es creu que 

125Colombo, A. i Richards, G. (2017). Turisme cultural i creatiu. Barcelona, UOC.
126http://www.creativetourismnetwork.org/que-es-el-turisme-creatiu/?lang=ca
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és un bon model desestacionalitzador però s’ha d’articular de manera temporal. No s’ha plantejat 

utilitzar la fórmula de franquiciar grans festivals com el Sonar, el Primavera Sound o el de Peralada.

Tot i que la cultura no s’ha tingut en compte com un dels eixos centrals d’atracció turística, des de 

la parapública destinada a la gestió turística s’ha donat suport econòmicament a iniciatives culturals 

autòctones susceptibles d’atraure turistes. Els festivals de música com el Jambo, el SaxFest o la 

Temporada de Música i Dansa, la biennal Landart o la Temporada cultural francesa reben subven-

cions d’Andorra Turisme. De la mateixa manera, la pròpia entitat ha produït l’Andorra Shopping 

Festival, coproduït els espectacles del Cirque du Soleil i del frustrat Mountain Music Festival. Una 

altra iniciativa és el Bus Turístic, que acosta els visitants als museus i monuments.

Andorra Turisme va destinar 2.985.000 euros (dels quals 2.630.000 són per al Circ) el 2019 a ac-

cions culturals amb finalitats turístiques.

Totes aquestes accions van en la direcció d’aconseguir un volum important de gent per complemen-

tar l’oferta turística de compres i neu. Ja es veurà si la crisi sanitària, i l’anunciada crisi econòmica 

derivada, accelerarà un canvi de paradigma econòmic del país. Si més no, si això representarà 

un replantejament del model turístic. I si dins aquests plantejaments hi apareixerà algun element 

que afecti la cultura. No s’ha d’oblidar que aquests possibles canvis d’orientació respondran a una 

política merament econòmica si no es treballa conjuntament amb els actors culturals del país per, 

d’aquesta manera, convertir-los en eines de desenvolupament que vagin més enllà del creixement 

econòmic.
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CULTURA I EDUCACIÓ

“Sense art, la cruesa de la realitat faria el món insuportable.”

G. B. Shaw

Diu Gemma Carbó127 que “la cultura i l’educació són àmbits de polítiques públiques directament rela-

cionats amb una concepció ètica de la política en general com a àmbit de l’esfera pública”. Aquesta 

esfera pública va molt lligada al concepte de bé comú. En un context neoliberal i de relativisme 

moral és molt fàcil que es dilueixi el concepte il·lustrat de ciutadà. El corrent socioeconòmic indivi-

dualista confon el bé comú amb el bé públic i aquest últim sempre és entès de manera instrumen-

tal. La societat (Estat) ha de garantir no només el benestar dels individus, sinó que ha de tenir en 

compte el valor de la vida que els éssers humans tenen en comú. La cultura és allò que construïm 

tots junts. La cultura entesa com a coneixement, com a llegat de la humanitat, és el nostre bé comú 

més preuat. Per això és tan important l’educació. L’educació és el procés deliberat d’adquisició de 

coneixements128. L’educació i la cultura representen el diàleg entre generacions i entre individus. Per 

això remarca la Unesco que “sostenir i millorar la dignitat, la capacitat i el benestar de la persona en 

relació amb altri, i amb la natura, hauria de ser un propòsit fonamental de l’Educació del segle XXI”. 

L’educació entesa com un diàleg fluït entre jo i els altres és el pilar fonamental de la transmissió i la 
formació de cultura. L’educació mai hauria de ser responsabilitat única dels governs sinó de totes 

les esferes socials.

La burocratització i la visió tecnòcrata dels estats moderns tendeixen a concebre l’educació com 

allò que passa només a l’escola. I davant dels reptes tan complexos com el que té la humanitat, una 

visió monodimensional de l’ensenyament i de la cultura resulta clarament insuficient.

Els avenços en neurologia i psicopedagogia ens han indicat que l’ésser humà disposa de vàries in-

tel·ligències connectades entre si i que la divisió entre el pensament lògic-matemàtic i l’apropament 

emocional és absurda. Igual d’absurda és la divisió entre ciència i humanitats, entre patrimoni i cre-

ativitat o entre natura i cultura (Barbosa, 1998). La segmentació de les polítiques manté l’educació i 

la cultura en espais aïllats i endogàmics concentrats en les problemàtiques pròpies que són de ca-

ràcter proteccionista, organitzatiu i logístic (Carbó, 2013). Les polítiques culturals poques vegades 

tenen en compte l’educació i l’ensenyament cultural a l’escola acaba sent una matèria curricular poc 

considerada o directament relegada a activitat extraescolar. La societat liberal valora els coneixe-

ments específics i pràctics per sobre dels altres coneixements més humanístics. Això es demostra 
en el gir tecnocràtic que han fet les universitats europees. Els nous currículums estan fets sobre una 

visió especialista del món i s’ha deixat de banda aquesta visió més universalista i cultural.

Aquesta separació ha propiciat que afavorir de nou un diàleg entre cultura i educació estigui en 

l’agenda de les polítiques culturals europees. La Comissió Europea sobre l’Agenda Comuna per a 

la Cultura al Parlament europeu recomana “promoure la creativitat en l’educació a través de la par-

ticipació del sector cultural en el procés d’aprofitament del potencial de la cultura com a aportació 

127Carbó, G. (2013). Polítiques culturals i educació a Catalunya: reptes i oportunitats. Universitat de Girona, Revista de 
ciències socials aplicades.
128Varis. (2015). Repensar l’educació. Unesco.
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concreta/eina per a l’aprenentatge permanent i del foment de la cultura i les arts en l’ensenyament 

formal i no formal”129.

Segons Barbieri130, l’art i la cultura contribueixen a desenvolupar capacitats i competències perso-

nals i professionals de manera transversal a totes les matèries. Una d’elles és el desenvolupament 

del pensaments crític, indispensable per enfrontar-se al bombardeig de desinformacions de la nova 

era tecnològica. Aquestes virtuts de les arts i la cultura són enteses des de l’escola de manera 

utilitarista. S’han fet estudis per mesurar l’impacte i el rendiment dels alumnes que participaven en 

programes d’educació artística. Un dels més importants és el que va fer Anne Bamford el 2009, i en-

tre els resultats més destacables hi trobem que el 71% d’aquests alumnes milloraven el rendiment 

acadèmic, un 65% milloraven la salut, un 87% reforçaven els vincles amb la comunitat i un 88% 

entenien positivament el diàleg amb altres cultures.

Entre la majoria dels discursos polítics i econòmics contemporanis hi apareixen els conceptes de 

diversitat, innovació i creativitat. Aquests valors estan lligats directament a l’ensenyament i la cultu-

ra. Les bondats de la cultura en l’ensenyament es defineixen des de diferents espais: la visió eco-

nòmica que atorga a l’ensenyament cultural la capacitat de dotar el mercat laboral amb persones 

creatives, capaces d’innovar i de treballar en equip en entorns canviants. O la creença que una bona 

alfabetització cultural generarà més demanda i això beneficiarà el consum i la producció cultural131. 

Un altre espai de definició és el merament pedagògic, en què s’atorga a la cultura la capacitat de 
generar metodologies més innovadores aplicables a totes les matèries. L’últim àmbit de definició 
és el social. En paraules de Lipovetsky132, “l’expressió cultural i artística facilita la integració social 

i millora l’autoestima, permet augmentar el prestigi de les persones amb poc reconeixement social 

i ofereix projectes de vida, nous horitzons i motivacions diferents a la població amb risc de fracàs 

escolar o amb futur incert”.

La hibridació de cultura i educació sempre ressalta els valors instrumentals de la cultura. Sembla 

que la cultura hagi de justificar-se valorant el seu impacte mesurable. Tot i aquestes consideracions 
encara hi ha un abisme entre aquestes teories i la pràctica. A Andorra, encara que es promogui una 

visió instrumental del coneixement i s’entengui la cultura des de la visió econòmica (turisme cultu-

ral), no es té en compte la formació de públics ni el potencial de la creativitat artística en l’economia.  

A l’Escola Andorrana la cultura apareix molt poc. El PERMSEA133 proposa educar en competèn cies 

transversals a través de presentar les unitats didàctiques com a problemes específics que han de 
resoldre els alumnes amb els coneixements que han d’anar adquirint. D’aquesta manera, l’alum-

ne es posiciona en el centre de l’aprenentatge. No són importants els continguts per se sinó que 

aquests prenen importància pel que signifiquen per a l’alumne i el que pot fer amb ells. Si apareix 
la cultura, ho fa en la seva faceta funcional. Aquest sistema és fruit de l’escola postmoderna i ho 

centralitza tot en l’individu. Tot i que s’educa en la cooperació sempre es valora més el coneixement 

129Comisión de las Comunidades Europeas. (2007). Comunicación sobre una agenda para la cultura en un mundo en vias 
de globalización. Brussel·les, CCE.
130Barbieri, N. (2015). Cultura y educación: hacia una aproximación integral. UAB.
131Crosas, I. (2019). La influència de la cultura i les arts en l’educació. Article dins el llibre Més enllà del binomi cultura i 
educació: aproximacions de l’àmbit local. Diputació de Barcelona.
132Lipovetsky, W. (2017). Ciutat educadora i ciutat creativa: vies per una bona convivència. Barcelona, Associació de Ciu-
tats Educadores.
133Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà.
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pràctic en l’àmbit personal que el coneixement col·lectiu més inespecífic. En aquest context, l’art i la 
cultura han de buscar un significat pràctic i una funció directa que poques vegades té. L’educació en 
cultura no és un instrument, és un objectiu que, malauradament, no sembla que ningú vulgui assolir.

Entre els preceptes neoliberals de l’educació no n’hi ha cap que denoti interès pel que s’ensenyi o 

el coneixement que es pugui generar a l’escola. El que interessa realment és el benefici econòmic 
que aporti als inversors (pares), per això es valoren per sobre de tot les innovacions, els estàndards, 

els resultats comparats. Tot el que pugui alimentar el discurs de la qualitat i l’eficàcia134. Aquests 

preceptes no es redueixen a l’ensenyament privat, també el públic recerca diferenciar-se per poder 

ser atractiu per als consumidors i proporcionar els millors resultats. Per això el valor intrínsec de les 

arts és substituït per valors més instrumentals. En general l’estudi de les arts és bo perquè propicia 

la creativitat i aquesta és indispensable per portar cap a l’èxit les emprenedories individuals. La cre-

ativitat és bona per trobar un nou codi informàtic o un camí poc freqüent d’inversió. Llavors les arts 

s’han d’ensenyar perquè són útils. Segons Hernández (2019), la cultura abans del context liberal 

tenia la seva funció propiciant el desenvolupament de les virtuts nacionals o identitàries. Per a mol-

tes avantguardes l’art ja no era un vehicle discursiu, sinó un discurs en si mateix. A partir dels anys 

setanta, l’obra d’art es va objectivar de tal manera que qualsevol referència a un possible discurs 

era titllada d’absurda. En el context digital l’objecte artístic ha perdut el valor material. Ara, la societat 

en conjunt no sap quin valor atorgar a la cultura. Per això és indispensable educar en cultura, però 

sobretot educar a través de la cultura.

Segons Hernández (2019), s’ha d’entendre l’educació a través de les arts no com una disciplina 

parcel·lada i tancada en si mateixa, sinó com un espai social d’intercanvi. Entenem les arts com un 

vehicle per generar estratègies i ponts que van molt més enllà dels límits d’una matèria curricular. 

Fins ara només s’havien tingut en compte dos tipus d’enfocament: l’educació per les arts, destinada 

exclusivament a les persones que es volen formar com a artistes, i l’educació en les arts, que es 

basa en la transmissió dels principis de les disciplines artístiques a les altres disciplines (Crosas, 

2019) amb l’objectiu d’estimular la consciència crítica, la sensibilitat i permetre la construcció d’iden-

titats culturals (Ramford, 2009).

El que proposa Hernández (2019) és anar més enllà d’aquests dos enfocaments i aprofundir en la 

idea d’educar a través de les arts. Una concepció tècnica i formal de l’art no permet relacionar-la 

amb altres disciplines. El que s’ha de perseguir és la capacitat de l’art de generar pertorbacions que 

ens fan qüestionar les posicions vitals. La pedagogia artística hauria de convidar al diàleg entre l’in-

dividu i l’obra d’art. I no només s’ha d’enfocar l’obra d’art com a finalitat. En comptes d’ensenyar a 
veure (escoltar, sentir) l’art és molt més útil ajudar l’alumne a mirar amb art la vida. Desenvolupar el 

que Van Heusden i Gielen135 defineixen com consciència imaginativa és el camí més fructífer per tro-

bar un híbrid complet d’educació i cultura. La consciència creativa o imaginativa permet a l’alumne 

narrar artísticament les seves experiències i utilitzar els seus coneixements per especificar o ampliar 
aquest relat experiencial. S’ha d’educar la consciència imaginativa no per afavorir les competències 

que ajuden l’individu a moure’s per un món mercantilitzat, sinó per reprendre el diàleg que aparent-

ment la societat en general ha trencat entre l’individu i la cultura.

134Hernádez, F. (2019). La importància d’hibridar les arts i l’educació per afavorir la consciència imaginativa.
135Van Heusden, B. i Gielen, P. (ed.) (2015). Arts education Beyond Art. Teaching Art in Times of change. Amsterdam, Valiz.
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A Andorra els pares poden triar entre tres sistemes educatius (quatre si comptem el nou centre pri-

vat britànic). El nivell d’escolaritat és del cent per cent i la majoria dels centres són públics i quasi 

gratuïts. Es pot afirmar que l’accés a l’ensenyament és un dels millors d’Europa, ja que cap Estat 
membre arriba al cent per cent, la mitjana de la UE és del 98,6% d’escolarització ordinària. Els alum-

nes es reparteixen entre aquests quatre sistemes essent l’andorrà el sistema amb més alumnes ma-

triculats (41,1%), seguit del francès (32,5%), l’espanyol (26%) i finalment l’anglès (0,4%)136. Aquesta 

bona oferta educativa provoca que hi hagi molt poca població jove sense estudis primaris acabats i, 

en general, un percentatge molt baix de població sense cap mena d’estudis (10% el 2019). El nivell 

d’estudis de la població està dins els estàndards europeus tret del nombre de persones amb estudis 

terciaris acabats, en què l’11,4% andorrà està molt per sota del 27,1% de la mitjana de la UE. En un 

estudi de 2018 de la Universitat d’Oviedo137 s’afirmava que “la educación es el factor que más influye 
en el consumo cultural. Directamente, porque a mayor educación, mayor interés por la cultura. E 

indirectamente, porque a mayor educación, mayor renta y, por tanto, mayor consumo cultural. La 

relevancia de las distintas barreras al consumo cultural depende de la actividad considerada”. En el 

mateix estudi es demostrava aquesta afirmació amb les xifres de l’enquesta de condicions de vida 
de l’Instituto Nacional de Estadística de 2015 que especificaven que només el 12,6% de la població 
amb estudis primaris o sense estudis havia consumit cultura almenys un sol cop l’any. L’estudi en-

tén consumir cultura com anar al cinema o a un espectacle de teatre, dansa o música, o visitar un 

museu o monument històric. A mesura que augmenta el nivell d’estudis augmenta el percentatge 

d’usuaris culturals. El 37,6% dels enquestats amb estudis secundaris i el 61,6% amb estudis tercia-

ris o superiors varen gaudir de la cultura almenys una sola vegada l’any.

Si s’entenen aquestes dades com a extrapolables a Andorra, indicarien que les possibilitats de 

trobar consumidors culturals al país són molt petites si tenim en compte que menys del 12% de la 

població té estudis universitaris.

Gairebé tots els aspectes de la cultura van lligats a l’educació. Per això per a la Unesco la dimensió 

educació és una de les més importants per mesurar el nivell de cultura i desenvolupament dels paï-

sos. Entre els indicadors recomanats hi trobem l’educació inclusiva, que mesura l’índex d’escolaritat 

mitjana de la població de 17 a 25 anys i el percentatge d’escolarització del país, que en el cas d’An-

dorra és del cent per cent. Segons aquest indicador, es pot afirmar que el dret a l’educació inclusiva 
està molt ben garantit.

Un altre indicador és l’educació plurilingüe, que mesura el percentatge d’hores d’instrucció de-

dicades a promoure el multilingüisme al primer cicle de secundària. De base, a Andorra, pel fet 

de disposar de diferents sistemes educatius internacionals i d’una realitat geogràfica fronterera, 
s’afavoreix aquest multilingüisme. Per valorar l’indicador només s’han tingut en compte les hores 

d’ensenyament de la llengua i no les que s’apliquen com a llengua vehicular. És a dir, que només 

computen les hores que es dediquen a l’ensenyament de la matèria. Encara que s’usi el francès a 

l’Escola Andorrana com a llengua vehicular per a la classe de matemàtiques aquesta hora no es 

136Les dades són del 2018 i han estat facilitades pel Departament d’Estadística del Govern d’Andorra.
137Prieto, Pérez i Suárez. (2018). El consumo cultural: ¿cuestión de gusto o de precio? Universidad de Oviedo, Obser-
vatorio Social de “La Caixa” consultat en línia a: https://observatoriosociallacaixa.org/-/el-consumo-cultural_cuestion-de-
gusto-o-de-precio (última consulta 29 de setembre de 2020).
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comptarà. De la mateixa manera que no es computen els idiomes o les hores que s’ofereixen de 

manera optativa.

Si es fa una mitjana de les hores anuals que es dediquen des dels tres sistemes a l’ensenyament de 

la llengua nacional en els primers cursos de secundària, aquestes ocuparien el 25,5% del total d’hores 

destinades a l’ensenyament lingüístic. Mentre que la resta d’idiomes resultarien el 74,5% del total. 

Dins aquest bloc de llengües estrangeres s’hi troben l’anglès (29,7%), l’espanyol (25,8%) i el francès 

(18,9%). Segons els barems de la Unesco, el multilingüisme es veu molt afavorit a l’ensenyament 

d’Andorra.

La mitjana de tots els cicles posiciona l’ensenyament del català i de l’anglès com a més afavorits en 

nombre d’hores anuals (28% cadascun), seguit per l’espanyol (25%) i el francès (19%). No s’observa, 

així, gaire variació entre els diferents nivells de l’educació.

El tercer indicador és l’educació artística. Aquest indicador valora el percentatge d’hores dedicades 

a l’educació artística en el primer cicle de secundària respecte al total d’hores. Aquests indicadors 

són merament descriptius i indiquen quina importància els atorga el sistema dins el còmput d’hores 

globals. En cap cas és un indicador qualitatiu ja que no valora la intensitat ni les competències que 

es desenvolupen en aquestes assignatures. S’han computat únicament les assignatures d’educació 

plàstica i de música que són obligatòries. La literatura va lligada a la llengua en la majoria de matèries 

i això fa que sigui molt difícil destriar el temps dedicat a la part artística. Les hores d’educació artísti-

ca respecte al total representen un 7,5% de mitjana dels tres sistemes. Andorra està dins la mitjana 

europea, que és d’un 7%, i per sobre del 5% dels sistemes públics espanyols. Els països que més 

temps destinen a l’ensenyament artístic obligatori són els del nord d’Europa, en especial Noruega i 

Alemanya, que destinen el 9% de les hores de secundària a l’ensenyament artístic. Les diferències es 

fan molt més grans quan es comparen les dades de primària. La mitjana europea és de l’11% del total 

d’hores destinades a desenvolupar l’expressió artística. L’admirada, educativament parlant, Finlàndia 

hi destina el 16% de les hores lectives, i Noruega i Alemanya, el 14%. Andorra només hi dedica un 

7,7%. Val a dir que el sistema espanyol fa baixar la mitjana, ja que si només computéssim el sistema 

andorrà i el francès la mitjana pujaria al 9% del total d’hores. D’aquestes xifres deduïm que, pel que fa 

a l’ensenyament artístic obligatori a l’escola, Andorra està per sota dels països que hores d’ara ente-

nen la cultura com un mitjà de desenvolupament social i econòmic. El pressupost alemany destinat a 

la cultura i als ensenyaments artístics ha crescut un 60% des de 2013. En aquests països no només 

entenen la cultura com quelcom patrimonial, sinó com un element de vertader desenvolupament.

En canvi, a Andorra, segons alguns professors entrevistats, no hi ha un vertader interès per desen-

volupar els valors de la cultura. Es desenvolupen, com a moltes democràcies neoliberals, la cultura i 

l’ensenyament des d’una visió instrumental. Vist des d’aquesta perspectiva, el reggaeton té el mateix 

ús que una simfonia de Mahler i analitzar un poema de Rilke desenvolupa les mateixes competències 

que analitzar un text jurídic. Aquesta visió és matisada pels diferents sistemes educatius.

En el sistema andorrà ha existit l’Àrea d’Activitats Culturals i Educatives, ara integrada a l’Àrea de 

Formació del Professorat, Recursos Pedagògics i Innovació. Tot i que es manté part de l’estructura ja 

no queda cap àrea específica dedicada a la cultura al Ministeri d’Educació. Aquesta àrea va néixer a 
final dels noranta per programar espectacles infantils per a escolars, ja que en aquell moment no hi 
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havia un teixit de programació de teatre i música per a infants. L’àrea treballa per a tots els sistemes 

educatius i els últims anys l’evolució ha sigut més significativa. Més enllà de les propostes d’especta-

cles, l’àrea connecta les demandes dels centres amb les iniciatives dels artistes i museus. Es busca 

sempre la qualitat de les accions i la coordinació entre els centres i les entitats culturals del Pirineu.

L’acció cultural educativa és aquella acció que capacita l’alumne per transformar el seu entorn. Per 

educar en cultura és indispensable saber què vols ensenyar, com ho vols fer, a qui ho ensenyes i 

en quin context. Els valors de la cultura són tan amplis i abstractes que se sobreentenen en molts 

contexts. Tant és així que a vegades resulta costós saber en quin d’aquests valors vols incidir. Sense 

aquesta reflexió primera les activitats poden resultar ermes. I si no tenim en compte a qui i en quin 
context no podem adequar el com, i pot arribar a produir-se l’efecte contrari a aquell que desitgem. 

Les activitats culturals que no compleixin aquests requisits el que fan és deseducar. Una bona activitat 

cultural educativa ha de provocar un diàleg entre l’acció i la reflexió. No es pot convertir l’alumne en un 
objecte passiu davant l’art. Educar en cultura és mantenir l’alumne davant l’obra d’art en un equilibri 

entre la idea i l’emoció.

S’han analitzat 37 accions des de 2017. D’aquestes, un 54% són espectacles d’arts escèniques i 

música; un 27%, activitats literàries com ara concursos de relats, xerrades i convivències amb els 

escriptors, etcètera; un 8%, de tallers d’arts plàstiques i visuals; un 8%, de tallers d’història i patrimoni, 

i un 3% correspon a activitats per afavorir la retòrica i la comunicació. Han pogut gaudir d’aquestes 

propostes 28.906 alumnes dels tres sistemes educatius. S’han repartit les activitats entre primària i 

secundària quasi de manera paritària.

Per valorar l’abast de les experiències s’han adaptat els criteris SCAP, que valoren la significativitat, la 
comunicació, l’acció i la projecció dels aprenentatges. La significativitat mesura si l’activitat representa 
un aprenentatge significatiu per a l’alumne. La comunicació, si els canals entre missatge i receptor 
són els adequats. L’acció mesura la capacitat dels continguts per assolir una participació activa de 

l’alumnat. I la projecció, si els aprenentatges adquirits són transferibles a altres coneixements. Aquests 

criteris responen al model competencial orientador elaborat pel Departament d’Educació de la Gene-

ralitat de Catalunya. El model competencial orientador és una eina que abraça tres dimensions (àmbit/

matèria; acció tutorial; cultura d’equip) i concreta els criteris de l’orientació educativa i els indicadors 

de la pràctica orientada cap a l’èxit de l’alumnat138. De la Guia per avaluar el disseny de les activitats 

educatives patrimonials s’han agafat i adaptat alguns indicadors, així com el sistema d’etiquetatge. Els 

indicadors bàsics són aquells que no poden faltar en cap activitat educativa pel que fa al seu àmbit 

d’actuació i la seva pertinença per millorar un aspecte social.

Les estratègies didàctiques fan referència a les eines de l’educador. La capacitat de l’activitat per 

promoure que els alumnes projectin els coneixements adquirits més enllà del context de l’activitat es 

mesuren sota l’etiqueta transferència. La connexió alumne-entorn i l’organització mesura si la seqüen-

ciació de les accions didàctiques permet a l’alumne connectar l’experiència amb les problemàtiques 

reals. També es tenen en compte els indicadors que valoren si les activitats estan prou ben adaptades 

a les necessitats dels alumnes.

138CoP (2018). Guia per avaluar el disseny de les activitats educatives patrimonials. Barcelona, Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.

CULTURA I EDUCACIÓ



135

En el següent quadre s’hi troben representats els indicadors agrupats per les etiquetes i acompanyats 

del criteri SCAP. Al costat, el percentatge d’activitats que assoleixen o no allò que l’indicador valora.
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En general, totes les activitats programades compleixen els requisits perquè incideixin positivament 

en l’alumnat. Tret d’algunes activitats per temes organitzatius. Aquestes no estan degudament pensa-

des com a activitat educativa i no inclouen cap activitat per fixar i explicar els continguts. Aquest servei 
esdevé una eina molt útil per contrarestar la manca d’activitats creatives al currículum de les escoles.
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L’educació artística a Andorra està relegada a l’activitat extraescolar. Tots els comuns ofereixen el 

servei de l’educació extraescolar als parroquians. Alguns mantenint estructures educatives pròpies, 

com l’Escola Cultural d’Encamp, La Capsa i l’Escola de música de les Valls del Nord139, l’Escola d’Art, 

l’Aula de Teatre i l’Institut de Música d’Andorra la Vella, l’Escola d’Art de Sant Julià, l’Espai d’Art, el Ta-

ller Tèxtil i l’Escola de Música d’Escaldes-Engordany. D’altres, oferint tallers com el Comú de Canillo o 

externalitzant els serveis a entitats privades com fa el comú de Sant Julià de Lòria. Les escoles de mú-

sica i d’arts escèniques privades han proliferat fins arribar a un total de nou escoles artístiques el 2020.

Fins al juliol de 2020 no hi ha hagut cap llei que regulés aquests ensenyaments. L’única legislació fa 

referència als estudis musicals i no sembla que vagi lligada a cap política educativa i cultural a llarg ter-

mini. Per això el cent per cent de les escoles no ofereix cap estudi reglat per la llei andorrana. Algunes 

escoles de música ofereixen titulacions d’institucions privades anglosaxones. Aquestes titulacions van 

acompanyades de metodologies i material pedagògic i són molt típiques dels mercats liberals anglesos 

i americans. Aquests diplomes no responen a cap llei d’educació estatal però són útils per estructurar 

els plans d’estudi dels centres petits. Només un 35% dels centres tenen un pla d’estudis desenvolupat. 

La preparació acadèmica del professorat és un indicador recurrent per valorar la qualitat dels estudis. 

Sense voler menystenir com a docents els no titulats i sense desdir la importància de l’experiència, s’ha 

de reconèixer que una formació superior en arts et dona un ventall de recursos per créixer com a artista 

i docent que d’una altra manera costa molt d’aconseguir. El percentatge de professors amb titulació 

superior és del 56%. Aquestes dades indiquen que la voluntat d’aquests ensenyaments és purament 

complementària i de lleure. Pocs centres tenen una voluntat acadèmica. El fet que no hi hagi una vo-

luntat acadèmica no vol dir que darrere d’aquests serveis no hi hagi una política educativa i cultural que 

sustenti el servei. En la majoria dels casos ningú ha sabut concretar quina política seguien. Oferir acti-

vitats extraescolars per als pares treballadors (política de rescat social) o seguir amb un servei heretat 

del qual gaudeixen moltes famílies no és una política educativa i encara menys cultural. Sense uns 

objectius polítics i unes fórmules de control és impossible convertir aquests serveis en quelcom profitós 
per a la societat. Tenint en compte els resultats de l’enquesta, tot i els esforços, aquestes escoles no 

han pogut generar un públic estable ni convertir l’art en una sortida professional en l’àmbit general. Les 

escoles artístiques sumen 3.327 alumnes que representen un 4,3% de la població, aproximadament. 

L’ensenyament que més alumnes recull és el musical, amb 1.519, seguit del d’arts escèniques, amb 

1.046, i finalment els d’arts plàstiques, amb 750. No hi ha hagut augments ni davallades significatives 
els últims anys tret dels alumnes de dansa, com es pot apreciar al gràfic següent:

139A hores d’ara està obert el concurs per externalitzar el servei.
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S’haurà de veure com afecta la pandèmia en les matriculacions dels propers cursos.

Per acabar l’anàlisi s’ha realitzat una petita enquesta Likert als responsables dels centres demanant 

el grau d’acord amb afirmacions que afecten el funcionament de les escoles i de la formació artística 
en general.

Les afirmacions són:

• Les instal·lacions i material dels quals disposeu són suficients per realitzar la vostra tasca educativa.

Un 37,5% hi està totalment d’acord, un 25% bastant d’acord, un 25% ni d’acord ni en desacord, un 

12,5% bastant en desacord i un 0% en total desacord.

En general les infraestructures no semblen generar problemes i són aptes per desenvolupar una 

bona tasca educativa.

• El pressupost del qual disposeu és suficient per dur a terme correctament la vostra tasca educativa.

Un 12,5% hi està totalment d’acord, un 62,5% bastant d’acord, un 18,75% ni d’acord ni en desacord, 

un 6,25% bastant en desacord i un 0% en total desacord.

Aquesta afirmació va més encaminada a l’ensenyament públic, tot i això la dotació econòmica no 
ocasionaria cap greuge a la tasca pedagògica. En molts casos la pujada del nombre d’alumnes ha 

permès realitzar més activitats, contractar nous professionals i millorar el material.

• El personal és suficient per cobrir la demanda poblacional.
Un 31,25% hi està totalment d’acord, un 37,5% bastant d’acord, un 12,5% ni d’acord ni en desacord, 

un 18,75% bastant en desacord i un 0% en total desacord.

Les respostes aquí són més variades. Es torna a trobar la percepció que per part d’alguns segments 

administratius existeixen reticències a l’hora de contractar personal destinat a la cultura. En canvi, 

des de les escoles privades tenen poques dificultats per trobar personal qualificat.

• El personal està degudament format per desenvolupar les tasques requerides.

Un 37,5% hi està totalment d’acord, un 43,75% bastant d’acord, un 18,75% ni d’acord ni en des-

acord, un 0% bastant en desacord i un 0% en total desacord.

Tot i el baix percentatge de professors amb titulació superior (55%), la percepció que es té és que 

el personal està ben format o té la formació suficient per realitzar amb solvència la seva activitat 
educativa. La mitjana de les escoles privades és quasi un punt superior que les públiques. Això vol 

dir que des de les pròpies escoles públiques la percepció general és que no tots els professors estan 

degudament formats.

• Estem satisfets amb el nombre d’alumnes que tenim.

Un 18,75% hi està totalment d’acord, un 56,25% bastant d’acord, un 18,75% ni d’acord ni en des-

acord, un 6,25% bastant en desacord i un 0% en total desacord.

Sempre està bé arribar a un segment més gran de la població però les xifres en general són acceptables.

• En general, les famílies són conscients del que comporta educar en l’àmbit cultural.

Un 0% hi està totalment d’acord, un 31,25% bastant d’acord, un 31,25% ni d’acord ni en desacord, 

un 37,5% bastant en desacord i un 6,25% en total desacord.
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Segons la majoria dels enquestats, part de les famílies andorranes no estan suficientment sensi-
bilitzades i no entenen la tasca dels centres d’educació artística. Aquesta manca de sensibilitat es 

demostra en la manca de compromís amb les activitats del centre, la manca d’exigència i de dedi-

cació fora de les escoles, entre d’altres. Els horaris i la concepció d’activitat extraescolar no ajuda 

a millorar aquest tema. Tot i que va canviant, moltes famílies trien l’educació artística i la posen al 

mateix nivell que les altres activitats extraescolars. En tots els aspectes de la vida, però sobretot en 

l’art, s’ha de buscar l’excel·lència. Aquest concepte tan lligat a les tècniques d’expressió artística 

s’ha de traslladar a totes les esferes sense que això impedeixi l’exercici de drets fonamentals com 

el de participació i d’accés a la cultura (Carbó, 2013).

• La regulació andorrana ajuda a portar a bon terme la vostra tasca.

Un 0% hi està totalment d’acord, un 50% bastant d’acord, un 31,25% ni d’acord ni en desacord, un 

12,5% bastant en desacord i un 6,25% en total desacord.

En aquest punt hi ha força indefinició. Per a alguns les lleis del treball i fiscals podrien afavorir més 
els centres privats i per a alguns centres amb vocació acadèmica la manca de regulació no els 

permet jugar de tu a tu amb l’ensenyament reglat obligatori. Però a molts centres no els afecta el 

tipus de (no) regulació actual. Tot i que fins fa poc ni existia la figura de professor de música a les 
estadístiques de la CASS.

• Volem una llei que reguli els nostres plans educatius.

Un 18,75% hi està totalment d’acord, un 6,25% bastant d’acord, un 68,75% ni d’acord ni en des-

acord, un 6,25% bastant en desacord i un 0% en total desacord.

D’acord amb l’anterior afirmació, la majoria de centres no consideren necessària cap llei que reguli 
els estudis artístics al país. Suposadament perquè se senten còmodes amb la funció que desenvo-

lupen. El percentatge més gran se situa enmig. Això vol dir que tampoc els molestaria o no saben 

si afectaria la seva tasca.

• Els horaris escolars i de treball afavoreixen l’accés als estudis culturals.

Un 6,25% hi està totalment d’acord, un 50% bastant d’acord, un 18,75% ni d’acord ni en desacord, 

un 6,25% bastant en desacord i un 6,25% en total desacord.

El percentatge més gran està estranyament d’acord amb aquesta afirmació tot i que els alumnes 
hagin d’allargar la jornada educativa quasi dotze hores.

Aquests centres donen feina a vuitanta-quatre professors i són les empreses culturals que més ocu-

pació generen. Es recomana fer un estudi en profunditat de les possibilitats econòmiques del sector 

i també, i de manera urgent, construir una política cultural que pugui aglutinar els efectes positius 

que generen i aprofitar la seva tasca per generar nous públics conscients i crítics.

L’últim indicador de la dimensió educació de la Unesco és el que analitza la formació dels professio-

nals del sector cultural. Aquest indicador valora la cobertura del sistema educatiu nacional en ense-

nyaments tècnics superiors d’activitats culturals o de suport i els estudis artístics i culturals terciaris. 

Un conservatori superior de música, una escola de restauració o de disseny, graus, postgraus i 

màsters en activitats lligades al patrimoni històric podrien ser uns exemples d’aquests estudis. No hi 

ha cap ensenyament professional lligat a la cultura. No hi ha cap escola superior d’estudis artístics, 

ni música, ni dansa, ni belles arts, etcètera. A la Universitat d’Andorra els únics estudis lligats a la 
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cultura són el bàtxelor en humanitats i el bàtxelor en llengua catalana. Els dos estudis són virtuals 

i es fan en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya. I el curs 2018-2019 comptaven 

amb 20 alumnes matriculats. Si se segueix únicament l’indicador Unesco els resultats són molt pre-

ocupants quant a l’ensenyament superior. Andorra en un indicador d’estàndard, on 1 és un resultat 

òptim per al desenvolupament cultural del país, obté una puntuació de 0,1. Si s’analitzen les dades 

sota la idea que no hi ha demanda d’estudis superiors culturals i que les raons per a aquesta manca 

de demanda són que la societat andorrana no entén la cultura com un mitjà de desenvolupament 

econòmic personal, llavors podem trobar una explicació a aquesta mancança. Si no es fan políti-

ques per desenvolupar una indústria cultural i des de l’ensenyament les arts segueixen tenint un 

paper menor dins els currículums, aquesta xifra no podrà augmentar.

El manual proposat per la Unesco no ha considerat les polítiques que ajuden a fer que la gent es 

formi en cultura fora de les fronteres i els ajuts per fer recerca en cultura. Des de l’Àrea de Recerca 

ens han proporcionat les següents dades: existeixen diferents modalitats d’ajuts. Dos per cursar el 

tercer cicle, els ajuts CTP per afavorir les investigacions en ciència i tecnologia, l’ajut de temàtica 

andorrana i d’ActuaTech per promoure i estimular els treballs de recerca que tinguin com a objecte 

d’estudi Andorra i/o que tinguin una aplicació directa al país. Els ajuts POCTEFA140 per enfortir la 

base científica i tecnològica del país. I, finalment, els ajuts per afavorir la mobilitat dels investigadors 
andorrans.

En el període 2014-2019 es varen rebre 213 sol·licituds, de les quals 47 responien a estudis cul-

turals (22,07%). Es varen concedir 31 de les 47 sol·licituds per recerca i estudis culturals. Això re-

presenta quasi un 20% del total. Pel que fa als imports concedits, dels 918.447,30 euros repartits, 

105.594 varen anar cap a cultura (11,5%).

Dels projectes de recerca finançats per l’Àrea en el període 2014-2019 només un 16% estaven ba-

sats en un tema cultural.

Sigui per demanda social o per interès de les institucions, els percentatges d’estudis i ajuts per cur-

sar estudis superiors en cultura són molt petits en comparació amb altres matèries. El desprestigi 

global de les humanitats ha calat dins la societat andorrana. Entre els estudis i recerques en cultura 

s’hi troba a faltar els artístics. Molts pocs andorrans decideixen encaminar el futur cap a l’art i això, 

a la llarga, implicarà més feblesa en el sector.

140Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2014-2020.
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141Aquestes preguntes de l’Enquesta d’Oci i Consum Cultural s’han vist substituïdes per d’altres que tenen a veure amb 
l’esport.

CONCLUSIONS

La cultura hauria d’ampliar la visió que tenim del món. La cultura és una eina de comunicació, una 

manera d’explicar el món i a nosaltres com a individus i com a grup. Cultura és trobar zones co-

munes i límits a l’existència. Cultura és coneixement i reconeixement de l’altri. El coneixement i el 

reconeixement ens condueixen a estimar. I estimar és l’únic motor ètic de desenvolupament humà.

A Andorra un 70% de la població no ha trepitjat una galeria d’art el 2019, un 60% no ha anat al te-

atre, un 71% no ha anat a un concert de cap estil, un 83% no ha gaudit d’un espectacle de dansa 

o ballet, el 30% no ha llegit ni un sol llibre. Un 60% ha anat a un sol museu durant un any. Això sí, 

més del 80% mira la tele unes quantes hores al dia i un 60% escolta radiofórmules musicals a través 

d’internet. I hores d’ara no podem saber amb exactitud quanta gent participa en activitats de cultura 

tradicional, ni quantes persones pertanyen a associacions culturals.141

Aquestes xifres estadístiques es deuen en part a un canvi d’orientació de l’ús cultural. El consum de 

productes audiovisuals a través de plataformes d’internet ha crescut molt. El 95% de la població té 

contractada almenys una d’aquestes plataformes. Però la manca de participació cultural es deu a la 

manca de temps (35% de les respostes) i a la manca d’interès (25% de les respostes). Que les per-

sones no disposin de temps lliure es deu a una insuficient política social, que no tinguin cap interès 
a participar en la cultura respon a una poc efectiva política cultural i educativa.

Les polítiques culturals que s’han portat a terme a Andorra no responen a cap idea unitària. Cada 

administració, cada departament, cada gestor cultural ha engegat polítiques basant-se en la seva 

pròpia idea del que s’hauria de fer. En l’àmbit tècnic es poden trobar més o menys incongruències 

entre les intencions teòriques, les motivacions reals i l’aplicació de les polítiques, però, en general, 

la bona voluntat i la feina dels actors culturals han aconseguit crear un teixit cultural estable i amb 

potencial de creixement.

Tot i que s’han dedicat recursos econòmics d’acord amb altres estats europeus, podem afirmar que 
la cultura a Andorra no és una qüestió d’Estat. Ni tan sols la identitària. Tal com ha afirmat Òscar 
Ribas Reig en diverses publicacions, “el problema identitari es deu a la insuficiència de polítiques 
eficients i és evident que per allò de la realpolitik o per comoditat o per interessos materials no s’ex-

pliciti”. La cultura com a punt de referència en el passat fa nosa a una societat cosmopolita immersa 

en els preceptes neoliberals de l’economia. El patrimoni si serveix de reclam turístic, perfecte, si ha 

d’entorpir el creixement urbanístic ja no té sentit preservar-lo. La multiculturalitat a Andorra no ha 

propiciat la creació d’una nova identitat dinàmica i permeable, no hi ha hagut mestissatge cultural. 

Els grups culturals en general s’han mantingut estancs. Això no vol dir que algunes accions tradi-

cionals o patrimonials no despertin l’interès de bona part de la població i hagin afavorit la participació 

en aquest diàleg intercultural. El que vull dir és que no hi ha hagut una política estatal de participació  

ciutadana i foment de les accions festives tradicionals. Cada comú depenent de l’amor, i perdonin la 

insistència, que professa a la seva pròpia tradició és capaç de compartir-la i mantenir-la viva. Si això 
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passa la cultura pren el valor que hauria de tenir. Però no sempre succeeix de la mateixa manera. 

L’alternança política, sense un model d’acció general, intervé en la gestió dels diferents vessants 

de la cultura de manera personalista i poc continuista. Aquest personalisme actua tant de manera 

positiva com negativa i no depèn d’ideologies o de programes.

Quin valor hauria de tenir la cultura? Si hem llegit darrerament els manuals de la Unesco, articles 

de sociòlegs, entrevistes a filòsofs i artistes a les contraportades dels diaris ens adonarem que, per 
mor dels corrents utilitaristes, tothom s’afanya a trobar una utilitat a la cultura. Una constant a quasi 

tots aquests intents és el desenvolupament. La cultura és un motor de desenvolupament personal, 

social i, fins i tot, econòmic. No trobem a les polítiques culturals andorranes res que ens pugui indi-
car quin tipus de paper volen atorgar a la cultura. La majoria d’accions van encaminades a perpetuar 

pràctiques concebudes fa temps, fet que no ajuda a reconnectar les accions amb la població. Si no 

hi ha una idea general del que significa fer política cultural, des dels diferents agents es tendeix a 
gestionar el dia a dia i resulta molt difícil poder anar més enllà de les pròpies preocupacions quoti-

dianes.

No s’ha detectat cap mesura per convertir la cultura i el teixit creatiu del país en una alternativa al 

model econòmic. Només s’han recollit accions de rescat, com ara la compra de llibres o la contrac-

tació d’artistes andorrans per a segons quins esdeveniments. L’única relació de la cultura amb el 

desenvolupament econòmic és la d’ornament de l’oferta turística. Des del sector creatiu i cultural es 

fan esforços per convertir-se en atractiu turístic. Moltes accions tenen en compte la variable turisme 

i molt poques accions turístiques o econòmiques tenen en compte la variable cultura.

Aquesta manca de voluntat per posar la cultura, o almenys alguna de les seves definicions, a l’al-
tura d’altres polítiques generals explica un marc legal insuficient, segons els criteris Unesco, per al 
desenvolupament de la cultura. Les úniques lleis culturals existents no satisfan els especialistes. 

Com el cas de la Llei de patrimoni, que en alguns casos té més en compte els interessos eco-

nòmics particulars que els interessos intangibles col·lectius. La Llei de drets d’autor es decanta 

molt cap a una idea anglosaxona de defensar els drets econòmics (copyright) però no s’ha fet cap 

mena de política per afavorir que les indústries creatives del país o de fora puguin créixer i desen-

volupar-se dins i fora de les nostres fronteres. De la mateixa manera, la poca presència i marge 

d’acció ha provocat que la societat gestora de drets, SDADV, no hagi pogut incidir positivament en 

el teixit creatiu ni en el creixement de les indústries creatives. En aquest sentit, també es troben a 

faltar polítiques d’internacionalització dels artistes del país. Perquè serveixi d’exemple, no s’han 

detectat polítiques que afavoreixin les estades en centres artístics importants per millorar el nivell 

del teixit creatiu.

La inversió, o despesa, com realment l’anomenen, en cultura no és baixa si la comparem amb d’al-

tres països europeus. Els problema que hem detectat és la fragilitat d’aquestes inversions. Davant 

qualsevol crisi econòmica, el que s’ha de destinar a cultura és el primer que s’estalvia. Si no hi ha 

continuïtat pressupostària és impossible mantenir un creixement del teixit cultural. Des de la crisi 

financera de 2008 Alemanya i Noruega han fet créixer la inversió pública en cultura quasi un 60%, i 
una part d’aquesta inversió s’ha utilitzat per ajudar la indústria audiovisual i editorial. A hores d’ara, 

gràcies a les sèries i la indústria editorial, als països nòrdics i Alemanya disposen d’un motor econò-

mic més diversificat amb el qual fer front a noves crisis.

CONCLUSIONS
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Idear polítiques culturals que puguin satisfer les necessitats socials resulta molt difícil sense processos 

de reflexió. En general, des de les administracions s’ha entès la política cultural com un acte de progra-

mació d’esdeveniments per satisfer una suposada demanda de la població, cada vegada més minsa, 

o de gestionar equipaments. Quasi no hi ha hagut polítics electes amb coneixements previs i profunds 

del que significava gestionar la cultura. Quasi sempre s’ha deixat la responsabilitat a uns tècnics que 
no tenen temps de plantejar-se polítiques a llarg termini perquè la tasca de programació quasi cons-

tant d’accions, la manca de personal i de reciclatge no els ha permès prendre el temps i la distància 

necessària per fer-ho. Els programes de foment i difusió de la cultura que apareixen com a funció de 

les administracions quasi mai tenen en compte el vessant pedagògic. Programar espectacles gratuïts 

en tots els equipaments possibles no és portar la cultura al carrer o acostar-la a la gent. La participació 

de la gent és molt baixa. Sense temps d’oci és impossible desenvolupar programes de difusió artísti-

ca o de participació ciutadana. Si sumem això a la davallada de prestigi social de les humanitats, als 

problemes que té la cultura per trobar un lloc en aquest món global i a la manca d’instrucció en cultura 

de la societat, podrem entendre el perquè del poc interès que desperten les accions culturals al país.

Si ens posem en el supòsit que la cultura ha de servir per a quelcom concret, a banda de fer polítiques 

que construeixin el marc legal idoni i suportin econòmicament els primers passos, s’han de fer políti-

ques que expliquin la cultura. Sense una base social crítica, el creixement dels nostres creatius esdevé 

impossible. Perquè això succeeixi s’ha d’incidir molt en l’educació en cultura. Tot i la sort de poder gau-

dir d’un ensenyament de qualitat i gratuït, les arts i la cultura tenen poc pes en els programes educatius. 

Aquest fet no és exclusiu d’Andorra, en molts països l’educació s’ha tornat molt utilitarista. S’han anat 

eliminant de mica en mica assignatures com la filosofia i les arts o s’han adaptat a les noves metodolo-

gies, que han deixat de valorar el coneixent per se. Tot coneixement ha de tenir un sentit perquè pugui 

resoldre problemes presents i reals. L’educació d’avui sembla haver deixat de banda motivar l’alumnat 

a demanar-se el com i el perquè existeixen les coses i s’ha substituït l’interès cap a per què serveixen 

les coses. Les humanitats o assignatures culturals contesten a les dues primeres qüestions i no tant a 

la segona. La cultura ensenya a perdre el temps de la manera més meravellosa possible, la utilitat de la 

cultura és intangible i tremendament relativa, però no per això és menys necessària. El sentit crític que 

dona el coneixement a través de l’art no el pots aconseguir de la mateixa forma des d’una altra font. 

L’educació artística a Andorra es fa fora de l’escola i sense cap regulació, és a dir, sense cap política 

cultural i educativa que la promogui i la sustenti. Sense nous artistes i sense una societat crítica, la 

cultura del país quedarà estancada.

A Andorra es genera molta cultura. Els polítics, tècnics, gestors, artistes, associacions, fundacions, 

escoles, universitats, centres de recerca, etcètera, han aconseguit formar un teixit estable i amb moltes 

possibilitats de creixement. Aquest teixit sobreviurà la crisi de la Covid i post-Covid i seguirà nodrint les 

ànimes d’aquesta terra (les que vulguin ser nodrides, és clar).

La meva conclusió final és que a Andorra es fa cultura però que no respon a una política cultural unità-

ria i a llarg termini. Durant aquest procés d’anàlisi s’han observat poques polítiques que vulguin i puguin 

incidir sobre tota la població i converteixin la cultura en el motor de desenvolupament social i econòmic 

que pot arribar a ser. Es necessiten polítiques d’acció global que incideixin en tots els punts necessaris 

i no sols en els més visibles. Polítiques valentes que donin fruits a llarg termini. La finalitat de la política 
cultural ha de ser donar les eines perquè les persones puguin crear les seves pròpies accions per, així, 

ampliar la seva esfera d’existència.

CONCLUSIONS
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INTRODUCCIÓ	
	

Aquest	treball	és	fruit	de	la	col·laboració	entre	el	Departament	d’Estadística	del	Govern	d’Andorra	i	
el	Centre	de	Recerca	Sociològica	de	l’Institut	d’Estudis	Andorrans,	i	neix	una	demanda	paralela	de	la	
Fundació	Julià	Reig	i	del	Ministeri	de	Cultura	i	Esports.			
	
Hi	ha	diferents	enfocaments	envers	el	concepte	de	participació	cultural.	En	alguns	casos	es	considera	
que	la	forma	bàsica	de	participació	és	el	consum	de	productes	i/o	assistència	a	esdeveniments	oferts	
per	 institucions	 culturals.	 Així,	 durant	 la	 segona	 meitat	 del	 segle	 XX,	 la	 participació	 cultural	 es	
considerava	 sobretot	 com	 un	 concepte	 relacionat	 amb	 les	 “arts”,	 i	 en	 la	 majoria	 de	 països	
desenvolupats	 era	 tractada	 com	 un	 recompte	 de	 visites	 a	 museus,	 galeries	 i	 diversos	 tipus	 de	
representacions.1	Des	d’aquesta	perspectiva	només	es	 considerarien	participants	 les	persones	que	
responen	 a	 aquesta	 oferta	 de	 les	 institucions	 culturals	 públiques	 o	 agents	 formalitzats	 del	 sector	
cultural	(el	que	es	qualifica	com	a	“cultura	legitimada”),	i	no	les	persones	que	participen	mitjançant	
altres	activitats	informals,	populars,	comunitàries,	etc.2	Més	recentment,	tot	i	que	les	“arts”	encara	
representen	 una	 base	 sòlida	 per	 mesurar	 la	 participació	 cultural,	 s’ha	 ampliat	 el	 concepte	 per	
incloure	 diferents	 formes	 d’activitats	 o	 de	 pràctiques	 “informals”	 i	 “tradicionals”,3	 així	 com	 el	
consum	dels	nous	béns	i	serveis	culturals	desenvolupats	amb	les	noves	tecnologies	de	la	informació	i	
la	 comunicació,	 que	 diversifiquen	 el	 consum	 i	 els	 comportaments	 culturals,	 combinant	 la	 funció	
d’usuari	i	productor.		
	
En	aquest	 sentit	es	diu	que:	 “La	participació	cultural	no	 requereix	 llocs	especials;	no	es	 refereix	en	
exclusiva	a	formes	o	béns	de	l’anomenada	alta	cultura	(no	té	implícit	un	ideal	de	qualitat);	no	s’ocupa	
en	 exclusiva	 del	 suposadament	 comportament	 actiu;	 no	 consisteix	 simplement	 a	 crear,	 inventar	 o	
produir	 ni	 a	 ser	 amateur	o	aficionat.	Assistir,	 veure	o	 contemplar,	 rebre,	 també	 són	modalitats	 de	
participació.	Per	tant,	la	cultura	comporta	assistència	i	recepció,	actuació	i	producció	i	interacció.”4	
	
D’altra	banda	cal	tenir	en	compte	que	la	participació	cultural	depèn	de	diversos	factors	com	poden	
ser	l’interès	o	la	motivació,	la	disponibilitat	de	temps	lliure	i	de	diners,	el	capital	educatiu,	la	ubicació	
dels	equipaments	externs	i	la	quantitat	i	la	varietat	dels	equipaments	de	la	llar.	
	
En	diferents	estudis	basats	en	enquestes	es	 constata	que	els	 interessos	 i	 les	pràctiques	en	 l’àmbit	
cultural,	com	passa	en	altres	àrees,	es	correlacionen	amb	determinades	característiques	personals	o	
categories	socials	com	el	gènere,	l’edat,	la	situació	ocupacional,	el	nivell	educatiu	o	la	classe	social.5	

																																																													
1	UNESCO	(2014).	Cómo	medir	la	participación	cultural.	Montreal:	Instituto	de	Estadística	de	la	UNESCO.	
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/measuring-cultural-participation-2009-unesco-
framework-for-cultural-statistics-handbook-2-2012-sp.pdf	
2	Institut	de	Cultura	de	Barcelona.	Ajuntament	de	Barcelona	(2020).	Enquesta	de	participació	i	necessitats	
culturals	de	Barcelona.	https://barcelonadadescultura.bcn.cat/wp-
content/uploads/2020/02/EnqCultura2019_Informe_CA.pdf				
3	En	base	a	una	definició	més	àmplia	i	oberta	de	cultura	com	“el	conjunt	de	característiques	distintives	
espirituals,	materials,	intel·lectuals	i	emocionals	d’una	societat	o	grup	social	que	engloben	no	només	l’art	i	la	
literatura,	sinó	estils	de	vida,	formes	de	viure	junts,	sistemes	de	valor,	tradicions	i	creences.	UNESCO	(2001).	
“Declaración	Universal	de	la	UNESCO	sobre	la	Diversidad	Cultural”,	Actas	de	la	Conferencia	General,	31a	
reunión,	París,	15	de	octubre-3	de	noviembre	de	2001.	
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124687_spa.page=72	
4	Consell	Nacional	de	la	Cultura	i	de	les	Arts	(2018).	La	participació	cultural	a	Catalunya	2013	2016.		
5	Institut	de	Cultura	de	Barcelona.	Ajuntament	de	Barcelona	(2020).	Enquesta	de	participació	i	necessitats	
culturals	de	Barcelona.		
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Aquestes	 consideracions	 han	 guiat	 l’elaboració	 i	 anàlisi	 de	 l’enquesta	 d’oci	 i	 consum	 cultural.	
	
	
OBJECTIUS	I	METODOLOGIA	
	
L’objectiu	de	l’enquesta	és	obtenir	informació	sobre	l’interès,	la	participació	i	la	pràctica	en	activitats	
culturals	 i	 d’oci	 de	 la	 població	 d’Andorra	 durant	 l’any	 2019,6	 demanant	 de	manera	més	 detallada	
algunes	dades	de	determinades	activitats	per	a	les	quals	s’aprofundeix	en	els	llocs	on	s’han	realitzat,	
les	motivacions	d’elecció,	les	raons	per	les	quals	no	les	realitzen	o	no	les	fan	amb	més	freqüència,	o	
el	temps	dedicat,	entre	altres	qüestions.		
	
D’altra	banda,	s’analitzen	les	dades	de	l’interès	i	 les	pràctiques	d’activitats	en	funció	dels	perfils	de	
les	 persones	 (gènere,	 edat,	 nacionalitat,	 nivell	 d’estudis,	 ocupació,	 ingressos,	 treball	 en	 caps	 de	
setmana	i	parròquies).	Aquestes	variables	són	les	que	més	poden	estructurar	les	diferents	situacions	
i	comportaments	de	les	persones	enquestades	davant	les	pràctiques	culturals,	mostrant	la	diversitat	
derivada	 del	 gènere	 i	 l’edat,	 les	 diferències	 o	 desigualtats	 en	 funció	 del	 capital	 educatiu,	 dels	
ingressos	i	de	l’ocupació.	També	es	vol	contrastar	la	possible	influència	del	fet	de	treballar	o	no	els	
caps	 de	 setmana,	 que	 pot	 estar	 relacionat	 amb	 una	 major	 o	 menor	 disponibilitat	 de	 temps	 per	
realitzar	 algunes	 activitats	 culturals	 i	 d’oci	 analitzades	 en	 l’enquesta.	 Aquesta	 distinció	 està	
determinada	bàsicament	en	 funció	de	 les	ocupacions	 relacionades	amb	activitats	 turístiques	 (molt	
importants	 en	 l’economia	 andorrana)	 o	 serveis	 essencials	 que	 tenen	 un	 caràcter	 d’atenció	
permanent,	i	que	per	tant	han	de	ser	realitzades	també	en	caps	de	setmana	i	festius,	mentre	que	la	
resta	 d’activitats	 habitualment	 no	 treballen	 els	 caps	 de	 setmana	 ni	 els	 dies	 festius	 del	 calendari	
laboral.	Finalment,	també	es	vol	contrastar	si	s’observen	diferències	significatives	en	la	participació	
cultural	 segons	 la	 parròquia	 de	 residència,	 pel	 fet	 que	 l’oferta,	 disponibilitat,	 proximitat	 o	 accés	
d’algunes	activitats	o	equipaments	sigui	diferent.	
	
El	 treball	de	 camp	es	va	dur	a	 terme	entre	el	13	de	maig	 i	 el	12	de	 juny	del	2020	mitjançant	una	
enquesta	telefònica.		
	
L’univers	és	tota	la	població	d’Andorra	a	partir	de	15	anys	que	viu	en	una	llar	amb	telèfon	fix	o	que	
tenen	un	telèfon	mòbil.	
	
La	mostra	correspon	a	900	persones	escollides	de	manera	aleatòria	entre	tots	els	possibles	números	
de	telèfon	d’Andorra,	amb	quotes	per	sexe	i	grups	d’edat.	
	
El	marge	d’error	per	al	conjunt	de	la	mostra	i	en	el	supòsit	d’una	selecció	aleatòria	simple	és	del	+/-
3,3%,	amb	un	nivell	de	confiança	del	95,5%	i	sota	la	hipòtesi	de	màxima	indeterminació	(P=Q=50).	
	
	

	 	

																																																																																																																																																																																													
Ministerio	de	Cultura	y	Deporte	(2019).	Encuesta	de	hábitos	y	prácticas	culturales	2018-2019.	
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:1712f192-d59b-427d-bbe0-db0f3e9f716b/encuesta-de-habitos-
y-practicas-culturales-2018-2019.pdf	
6	Es	va	prendre	com	a	període	de	referència	 les	activitats	realitzades	durant	 l’any	2019	per	tenir	dades	d’un	
any	complet	 i	en	 funció	del	moment	en	què	es	va	realitzar	 l’enquesta,	atès	que	es	va	dur	a	 terme	durant	el	
confinament	per	 la	pandèmia	de	 la	covid-19,	 les	pràctiques	d’aquell	moment	 i	dels	mesos	anteriors	estaven	
condicionades	per	aquesta	situació.	
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DADES	SOCIODEMOGRÀFIQUES	
	
Gènere	
	
  freqüències Percentatges 

Total 900 100 

Home 457 50,8 

Dona 443 49,2 

 
Edat 
 
  freqüències Percentatges 

Total 900 100 

De 15 a 29 anys 171 19,0 

De 30 a 44 anys 249 27,7 

De 45 a 64 anys 335 37,2 

65 o més anys 145 16,1 

 
Nacionalitat 
 
  freqüències Percentatges 

Total 900 100 

Andorrana 417 46,3 

Espanyola 242 26,9 

Francesa 32 3,6 

Portuguesa 121 13,4 

Altres 88 9,8 

 
En	la	mostra	estan	representades	en	una	proporció	pràcticament	igual	les	dones	(49%)	i	els	homes	
(51%).	

Per	a	l’anàlisi	de	les	dades	en	funció	de	l’edat	s’han	establert	quatre	grups:	un	19%	dels	enquestats	
tenen	entre	15	i	29	anys,	un	28%		entre	30	i	44	anys,	un	37%	de	45	a	64	anys	i	un	16%	de	65	anys	o	
més.	

Les	 diferents	 nacionalitats	 de	 la	 població	 d’Andorra	 també	 estan	 representades	 amb	 un	 46%	 de	
persones	de	nacionalitat	andorrana,	un	27%	de	nacionalitat	espanyola,	prop	d’un	4%	de	nacionalitat	
francesa,	un	13%	de	nacionalitat	portuguesa	i	un	10%	d’altres	nacionalitats.	
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Nivell d’estudis 
 
  freqüències Percentatges 

Total 900 100 

Fins escolarització obligatòria 188 20,9 

Secundària 340 37,8 

Terciaris 371 41,2 

No contesta 1 0,1 

 
Pel	 que	 fa	 al	 nivell	 d’estudis	 de	 les	 persones	 enquestades,	 un	 21%	 han	 completat	 el	 nivell	
d’escolarització	 obligatòria,	 un	 38%	 tenen	 estudis	 secundaris	 i	 un	 41%	 estudis	 de	 nivell	 terciari	
(superiors	o	universitaris).	
	
	
Situació ocupacional 
 
  freqüències Percentatges 

Total 900 100 

Assalariats 561 62,3 

Empresaris 98 10,9 

Estudiants 74 8,2 

Jubilat 129 14,3 

Altres inactius/Aturats 38 4,2 

	
Ocupació   
 
  freqüències Percentatges 

Total 900 100 

Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 10,4 

Personal administratiu i similars 98 10,9 

Professionals, tècnics i similars 168 18,7 

Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 19,9 

Treballadors de la indústria, construcció i  
agricultura 91 10,1 

Treballadors no qualificats 26 2,9 

Jubilats 129 14,3 

Estudiants 74 8,2 

Aturats i altres situacions 38 4,2 

No contesta 3 0,3 

 
Treball en caps de setmana 
 
  freqüències Percentatges 

Total 656 100 

Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 49,8 

No treballa els caps de setmana habitualment 329 50,2 
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La	majoria	 dels	 enquestats	 treballen	 com	a	 assalariats,	 un	 11%	 són	 empresaris	 o	 treballadors	 per	
compte	propi.	La	resta	no	tenen	una	ocupació	dins	del	mercat	laboral:	un	8%	són	estudiants,	un	14%	
jubilats	 i	 un	 4%	 aturats	 o	 altres	 inactius,	 com	 persones	 amb	 incapacitat	 permanent	 per	 treballar,	
persones	que	es	dediquen	a	la	feina	domèstica	i	familiar,	etc.	
	
Un	 20%	 de	 les	 persones	 enquestades	 són	 treballadors	 del	 comerç,	 hostaleria	 i	 serveis,	 un	 19%	
professionals	 o	 tècnics,	 un	 11%	 personal	 administratiu,	 un	 10%	 són	 directius,	 propietaris	 o	
comandaments	intermedis	i	un	altre	10%	treballadors	de	la	indústria,	la	construcció	o	l’agricultura,	i	
un	3%	són	treballadors	no	qualificats.	
	
Entre	 les	persones	ocupades,	 la	meitat	 treballen	habitualment	un	o	més	caps	de	setmana,	mentre	
que	l’altra	meitat	no	treballen	habitualment	els	caps	de	setmana.		
	
 
Ingressos 
 
  freqüències Percentatges 

Total 900 100 

Menys de 1200 euros mensuals 279 31,0 

De 1200 a 1499 euros mensuals 192 21,3 

De 1500 a 1999 euros mensuals 214 23,8 

De 2000 a 2999 euros mensuals 136 15,1 

Més de 3000 euros mensuals 79 8,8 

 
El	 31%	 dels	 enquestats	 tenen	 uns	 ingressos	 personals	 	 inferiors	 a	 1.200	 euros	 mensuals,	 el	 21%	
tenen	uns	ingressos	entre	1.200	i	1.499	euros,	el	24%	uns	ingressos	de	1.500	a	1.999	euros,	el	15%	
entre	2.000	i	2.999	euros	i	el	9%	més	de	3.000	euros	d’ingressos	mensuals.	
	
 
Parròquia de residència 
 
  freqüències Percentatges 

Total 900 100 

Parròquies altes 348 38,7 

Parròquies baixes 542 60,2 

No contesta 10 1,1 

 
Les	 parròquies	 de	 residència	 s’han	 agrupat	 en	 dues	 categories:	 parròquies	 altes	 (Canillo,	 Ordino,	
Encamp	i	la	Massana),	on	resideix	un	39%	dels	enquestats,	i	parròquies	baixes	(Andorra	la	Vella,	Sant	
Julià	de	Lòria	i	Escaldes-Engordany)	amb	un	60%	dels	enquestats.		
	 	
L’anàlisi	dels	resultats	de	 l’enquesta	en	funció	d’aquestes	variables	sociodemogràfiques	permetran	
contrastar	si	determinats	interessos	i	pràctiques	culturals	es	correlacionen	amb	unes	determinades	
categories	 socials,	 com	 es	 conclou	 en	 altres	 estudis	 on	 aquestes	 variables	 han	 mostrat	 la	 seva	
capacitat	de	diferenciació.	
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ENQUESTA	D’OCI	I	CONSUM	CULTURAL	
	
1-	Com	qualificaria	el	seu	interès	per	les	activitats	culturals	següents,	en	una	escala	on	0	és	cap	
interès	i	10,	molt	interès	
	 0-4	 5-6	 7-8	 9-10	 NC	 Mitjana	 Desviació	
Llegir	llibre	per	feina	o	estudis	 22,4	 24,3	 32,8	 20	 0,4	 6,045	 3,033	
Llegir	llibres	per	altres	raons	 19,2	 22,3	 31,4	 27	 0	 6,508	 2,895	
Llegir	diaris	 21	 22,7	 31,3	 24,8	 0,2	 6,367	 2,819	
Llegir	revistes	 54,7	 26,3	 14,9	 4,1	 0	 3,7	 2,917	
Anar	a	la	biblioteca	 63,3	 15,6	 13,9	 7,1	 0,1	 3,136	 3,288	
Visitar	museus	 30,9	 27,4	 29,7	 12	 0	 5,358	 2,954	
Visitar	exposicions	 34,1	 25,3	 28,9	 11,7	 0	 5,253	 2,964	
Visitar	galeries	d'art	 43,8	 23,4	 23,9	 8,9	 0	 4,546	 3,126	
Visitar	monuments	o	jaciments	arqueològics	 24,8	 23,1	 34,9	 17,2	 0	 6,01	 2,882	
Consultar	arxius	 53,2	 23,2	 16,9	 6,6	 0,1	 3,758	 3,171	
Cinema	 16,3	 17,9	 36,8	 28,9	 0,1	 6,808	 2,691	
Continguts	audiovisuals	 4,1	 14,1	 42,2	 39,4	 0,1	 7,883	 1,822	
Teatre	 35,4	 19,8	 30	 14,7	 0,1	 5,287	 3,192	
Òpera	 59,6	 18,8	 12,4	 9,1	 0,1	 3,506	 3,273	
Ballet	o	Dansa	 55,1	 21,2	 15,1	 8,4	 0,1	 3,884	 3,182	
Circ	amb	animals	 68,2	 15,6	 11	 5,2	 0	 2,784	 3,155	
Circ	sense	animals	 20,3	 22,7	 37,3	 19,6	 0,1	 6,294	 2,845	
Concerts	de	música	clàssica	 41	 24,7	 22,2	 11,8	 0,3	 4,739	 3,224	
Concerts	de	música	actual	 20,9	 20,7	 37	 21,2	 0,2	 6,41	 2,728	
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L’activitat	 cultural	 per	 la	 qual	 més	 interès	 diuen	 mostrar	 els	 enquestats	 són	 els	 continguts	
audiovisuals	 (7,9),	 el	 cinema	 (6,8)	 i	 llegir	 llibre	 per	 altres	 raons	 (6,5).	 De	 manera	 contrària,	 les	
activitats	 que	 menys	 els	 han	 interessat	 són	 el	 circ	 amb	 animals	 (2,8),	 anar	 a	 la	 biblioteca	 (3,1)	 i	
l’òpera	(3,5).	

Activitats	relacionades	amb	la	lectura:	

	

En	 relació	 amb	 les	 activitats	 de	 lectura	 observem	 com,	 excepte	 en	 el	 cas	 de	 les	 revistes,	 la	 resta	
segueix	 una	 tendència	 similar,	 amb	 poques	 freqüències	 fins	 al	 5	 i	 un	 increment	 llavors.	 Destacar	
sobretot	 l’elevat	 nombre	 de	 casos	 que	 valoren	 amb	 un	 0	 l’activitat	 de	 llegir	 revistes,	 més	 d’una	
quarta	part	de	la	població.	

Quan	 fem	 els	 creuaments	 per	 les	 variables	 sociodemogràfiques	 i	 analitzem	 el	 seu	 nivell	 de	
significació,	veiem	com	en	el	primer	cas,	llegir	llibres	per	feina	o	estudis,	l’interès	és	superior	en	les	
dones,	els	individus	de	15	a	29	anys	i	de	30	a	44	anys,	els	de	nacionalitat	francesa,	els	individus	amb	
major	 nivell	 d’estudis	 (de	 fet	 a	major	 nivell	major	 és	 l’interès),	 els	 professionals,	 tècnics	 i	 similar,	
amb	major	nivell	d’ingressos	i	que	resideixen	a	parròquies	altes.	

En	el	segon	cas,	els	o	les	que	més	interès	diuen	tenir	en	llegir	llibres	per	altres	raons	són	les	dones,	
els	francesos,	els	individus	amb	estudis	superiors	i	en	relació	a	l’ocupació	el	personal	administratiu	i	
els	professionals	i	tècnics.	

En	relació	als	diaris,	els	enquestats	de	45	a	64	anys	són	els	que	més	interès	diuen	tenir,	els	francesos,	
els	que	tenen	estudis	terciaris	i	els	directius,	propietaris	i	comandaments	intermedis.	

Per	 acabar	 els	 aspectes	 relacionats	 amb	 la	 lectura,	 els	 enquestats	 que	més	 interès	 diuen	 tenir	 en	
llegir	 revistes	 són	 les	 dones	 i	 els	 que	 tenen	 estudis	 terciaris.	 Destacar	 que	 en	 els	 quatre	 casos	 la	
relació	 amb	 els	 estudis	 és	 directa,	 és	 a	 dir,	 que	 a	major	 nivell	 d’estudis,	major	 és	 l’interès	 per	 la	
lectura.	
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Activitats	relacionades	amb	la	visita	a	exposicions,	monuments	o	biblioteques:	

	

Si	 analitzem	el	 gràfic	 de	 les	 valoracions	 individuals	 de	 les	 activitats	 que	 impliquen	 visitar	museus,	
monuments	o	biblioteques,	observem	com	la	distribució	de	la	freqüència	és	similar	en	tots	els	casos.	
Destacar	potser	l’elevat	nombre	de	persones	que	valoren	amb	un	0	l’interès,	especialment	anar	a	la	
biblioteca	 (41%),	 i	 l’increment	 progressiu	 fins	 al	 8	 de	 les	 visites	 a	 monuments	 o	 jaciments	
arqueològics.		

Quan	 creuem	 aquestes	 activitats	 per	 les	 variables	 sociodemogràfiques,	 veiem	 com	 els	 enquestats	
que	tenen	un	major	interès	per	anar	a	la	biblioteca	són	les	dones,	els	més	joves,	els	individus	d’altres	
nacionalitats,	amb	estudis	terciaris,	els	estudiants	i	els	que	tenen	menor	nivell	d’ingressos.	Aquests	
últims	dos	 fets	 semblen	estar	correlacionats,	 ja	que	els	estudiants	 tenen	un	nivell	baix	d’ingressos	
normalment.	

En	relació	a	visitar	museus,	els	francesos	tornen	a	ser	els	que	mencionen	tenir	un	major	interès,	els	
individus	amb	estudis	terciaris	i	el	personal	administratiu	i	similar.	

Els	més	joves,	els	francesos,	els	d’estudis	terciaris	i	els	estudiants	són	els	enquestats	que	diuen	estar	
més	interessats	en	visitar	exposicions.	

Les	galeries	d’art	són	més	interessants	pels	francesos,	els	individus	amb	major	nivell	d’estudis	i	amb	
personal	administratiu	i	similar.	

Per	últim,	en	el	cas	dels	monuments	o	jaciments	arqueològics,	els	més	interessats	són	els	de	major	
nivell	educatiu	i	els	estudiants.	
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Activitats	relacionades	amb	espectacles:	

	

L’òpera	 i	 el	 ballet	 o	 la	 dansa	 segueixen	 la	mateixa	 distribució,	 percentatges	 alts	 en	 les	 notes	 que	
impliquen	 poc	 interès	 i	 respostes	 per	 sota	 del	 10%	 en	 la	 resta	 de	 valoracions.	 Els	 altres	 tres	 es	
comporten	de	manera	contrària,	amb	percentatges	més	baixos	en	 les	notes	baixes	 i	augmentant	a	
mesura	que	augmenten	 les	valoracions,	 sent	el	contingut	audiovisual	el	que	 fa	aquest	procés	amb	
més	intensitat.		

Quan	observem	les	relacions	amb	les	variables	de	creuament,	veiem	com	les	dones	i	els	més	joves,	
juntament	 amb	 els	 individus	 amb	 estudis	 secundaris	 i	 els	 estudiants,	 són	 els	 col·lectius	 que	 més	
interès	diuen	tenir	tant	pel	cinema	com	pels	continguts	audiovisuals.	

En	 el	 cas	 del	 teatre,	 els	 que	més	 interès	 tenen	 són	 les	 dones,	 els	 andorrans,	 els	 enquestats	 amb	
estudis	terciaris	i	els	estudiants.	

En	relació	amb	l’òpera,	les	dones,	els	més	grans,	els	individus	amb	major	nivell	d’estudis	i	els	jubilats	
mostren	major	interès.	

Per	últim,	els	que	més	diuen	tenir	 interès	pel	ballet	o	 la	dansa	són	 les	dones,	els	 jubilats	 i	els	que	
tenen	major	i	menor	nivell	d’ingressos.	

Activitats	relacionades	amb	el	circ	i	els	concerts:	

	

El	circ	amb	animals	concentra	el	45%	de	les	valoracions	en	el	0,	i	la	resta	de	valoracions	no	arriba	al	
10%,	 de	 fet	 és	 l’activitat	 cultural	 pitjor	 valorada.	 El	 concert	 de	 música	 clàssica	 té	 un	 20%	 de	
valoracions	“0”	i	les	notes	entre	5	i	8	se	situen	entre	el	10%	i	el	15%.	Per	últim,	el	circ	sense	animals	i	
els	 concerts	 de	música	 actual,	 que	 segueixen	 pràcticament	 la	mateixa	 distribució,	 augmenten	 els	
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percentatges	 a	mesura	que	 augmenten	 les	 valoracions,	 superant	 el	 20%	els	 casos	que	 valoren	 les	
activitats	amb	un	8.	

Els	 enquestats	 que	 més	 interès	 mostren	 pel	 circ	 amb	 animals	 són	 els	 que	 tenen	 menor	 nivell	
d’estudis,	 els	 treballadors	 no	 qualificats	 i	 amb	menor	 nivell	 d’ingressos.	 I	 en	 el	 cas	 del	 circ	 sense	
animals,	són	les	dones	i	els	enquestats	d’altres	nacionalitats	els	que	més	interès	diuen	tenir.	

Per	últim,	els	que	més	interès	tenen	pels	concerts	de	música	clàssica	són	les	dones,	els	més	grans,	
els	de	major	nivell	d’estudis	 i	 jubilats,	mentre	que	en	relació	amb	els	concerts	de	música	moderna	
són	les	dones,	els	més	joves,	els	francesos,	els	enquestats	amb	major	nivell	d’estudis	i	els	estudiants.	

En	conclusió,	 les	 variables	que	més	 semblen	 tenir	 influència	 són	el	 gènere,	 sent	 les	dones	 les	que	
més	 interès	 mostren	 sempre,	 l’edat	 però	 varia	 en	 cada	 activitat,	 la	 nacionalitat	 on	 els	 francesos	
presenten	 un	major	 interès	 quasi	 en	 totes	 les	 activitats,	 el	 nivell	 d’estudis	 ja	 que,	 generalment,	 a	
major	nivell	d’estudis	major	nivell	d’interès	i	l’ocupació,	encara	que	és	diferent	en	cada	activitat.	

	 	

2-	Al	llarg	del	2019,	quina	de	les	següents	activitats	ha	realitzat	com	a	oci	o	durant	el	seu	temps	
lliure	(no	de	manera	professional)?	
		 Sí	 No	
Redacció/escriptura	(poesia,	obres	de	teatre,	històries,	editorials	i	ressenyes)	 22,1	 77,9	
Pintura,	dibuix	o	escultura	 27,9	 72,1	
Artesania	(treballs	d'agulla,	ceràmica,	ferralla,	fusteria,	treball	metàl·lic	o	terrissa)	 37,9	 62,1	
Fotografia	 62,6	 37,4	
Vídeo	 48,9	 51,1	
Disseny	de	pàgines	web	o	blogs	 12,9	 87,1	
Altres	activitats	audiovisuals	(gravació	de	pel·lícules)	 11,7	 88,3	
Cant,	creació	música	(instruments,	etc.)	 19,4	 80,6	
Teatre	(interpretació,	narració	de	contes	o	comèdia)	 8,1	 91,9	
Dansa	(socialment,	en	una	representació	o	coreografia)	 15,4	 84,6	
Altres	activitats			 4,0	 96,0	
	

	

4	

8,1	

11,7	

12,9	

15,4	

19,4	

22,1	

27,9	

37,9	

48,9	

62,6	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	

Altres	ac~vitats			

Teatre	

Altres	ac~vitats	audiovisuals	

Disseny	de	pàgines	web	o	blogs	

Dansa	

Cant,	creació	música	

Redacció/escriptura		

Pintura,	dibuix	o	escultura	

Artesania	

Vídeo	

Fotografia	

%	

Ac
~v
ita

ts
	



14	
	

	

L’activitat	que	més	diuen	els	enquestats	haver	realitzat	al	 llarg	del	2019	com	a	oci	o	durant	el	seu	
temps	lliure	és	la	fotografia	amb	un	63%	de	respostes,	seguida	del	vídeo	49%	i	l’artesania	38%.	Entre	
el	10%	i	el	20%	trobem	activitats	com	pintura,	dibuix	o	escultura,	redacció	i	escriptura,	cant	o	creació	
musical,	dansa,	disseny	de	pàgines	web	o	blogs	 i	altres	activitats	audiovisuals.	Les	activitats	menys	
realitzades	són	el	teatre	amb	un	8%	de	respostes	afirmatives	i	altres	activitats.	

Quan	 creuem	 aquestes	 preguntes	 per	 les	 variables	 trobem	 el	 següent.	 En	 el	 cas	 de	 la	 redacció	 i	
l’escriptura,	els	que	més	diuen	haver-ho	fet	són	els	més	joves,	els	que	tenen	major	nivell	educatiu	i	
els	estudiants.	

Respecte	a	la	pintura,	el	dibuix	o	l’escultura,	els	que	més	ho	van	fer	durant	el	2019	van	ser	les	dones,	
els	més	 joves,	els	 individus	d’altres	nacionalitats,	 amb	major	nivell	 educatiu	 i	 amb	 ingressos	entre	
2000€	i	2999€.		

Si	 ens	 fixem	en	 l’artesania,	 és	més	practicada	per	 les	dones	 i	 els	més	grans,	 els	que	 tenen	menor	
nivell	d’estudis	i	pels	jubilats.	

La	 fotografia	 és	més	practicada	pels	 joves	 (a	més	edat	menys	percentatge),	 pels	que	 tenen	major	
nivell	 d’estudis	 i	 els	 estudiants.	 En	 el	 cas	 del	 vídeo	 trobem	 com	a	majors	 practicants	 als	 individus	
entre	30	i	44	anys,	els	de	major	nivell	educatiu,	als	directius,	propietaris	i	comandaments	intermedis	
i	els	individus	amb	majors	ingressos.		

En	relació	amb	el	disseny	de	pàgines	web	o	blogs,	els	més	joves,	els	francesos,	els	individus	amb	més	
estudis	i	els	professionals,	tècnics,	i	similars	són	els	que	més	diuen	haver-ho	fet.	

Quant	 al	 cant	 i	 la	 creació	 musical,	 els	 més	 joves	 i	 els	 estudiants	 són	 els	 que	 més	 ho	 fan	 amb	
diferència.	

Ara	bé,	en	relació	amb	el	teatre	no	resulta	significativa	cap	relació,	i	respecte	a	la	dansa,	les	dones,	
els	més	joves	i	els	estudiants	són	els	més	actius.	

De	manera	general,	veiem	com	els	més	 joves	són	els	que	més	diuen	practicar	o	fer	quasi	 totes	 les	
activitats	i	en	les	primeres	els	que	tenen	estudis	més	alts.	
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2.1-	Al	llarg	del	2019,	ha	realitzat	almenys	una	de	les	activitats	anteriors	com	a	oci	o	durant	el	seu	
temps	lliure	(no	de	manera	professional)?	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 

Sí 777 86,3 

No 123 13,7 

	

 

 
El	86%	dels	enquestats	diu	haver	realitzat	almenys	una	de	les	activitats	anteriors	mentre	que	el	14%	
no.	

L’edat	és	l’única	variable	que	resulta	significativa,	i	com	ja	es	pot	deduir	de	l’anàlisi	anterior,	són	els	
joves	els	que	més	diuen	haver	fet	o	practicat	alguna	de	les	activitats	anteriors.	 	

86,3%	

13,7%	

Sí	 No	
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LLOCS	CULTURALS	

3-	Durant	l’any	2019,	amb	quina	freqüència	va	visitar	un	lloc	cultural?	(Vegades)	

		 Mitjana	 Desviació	
Monument	 6,033	 8,363	
Jaciment	arqueològic	 1,164	 3,788	
Museu	 2,774	 4,363	
Exposició	(Fora	de	museu)	 1,521	 2,95	
Galeria	d'art	 0,782	 2,154	
Arxiu	 0,586	 2,909	
	

	

El	 monument	 és	 el	més	mencionat	 pels	 enquestats,	 afirmant	 que	 han	 visitat	 durant	 el	 2019	 una	
mitjana	de	6	visites,	 a	 continuació	 trobem	el	museu	amb	una	mitjana	de	2,8,	 les	exposicions	amb	
1,5,	la	galeria	d’art	amb	0,8	i	en	darrer	lloc	l’arxiu	amb	0,6.		

	

Visites	a	llocs	culturals	durant	el	2019	

	

Almenys	un	
cop	a	l’any	

D’una	a	tres	
vegades	a	

l’any	

Quatre	o	
més	cops	a	

l’any	

No	hi	ha	
anat	en	

l’últim	any	
Monument	 73,6%	 23,8%	 49,8%	 26,4%	
Jaciment	arqueològic	 33,9%	 26,1%	 7,8%	 66,1%	
Museu	 63,8%	 38,1%	 25,7%	 36,2%	
Exposició	(Fora	de	museu)	 46,4%	 32,2%	 14,2%	 53,6%	
Galeria	d'art	 30,1%	 23,3%	 6,7%	 70,0%	
Arxiu	 11,9%	 7,4%	 4,4%	 88,1%	
	

El	74%	dels	enquestats	diuen	haver	anat	almenys	a	visitar	un	monument	durant	el	2019,	el	64%	un	
museu	i	el	46%	una	exposició	fora	de	museu.	En	contraposició,	el	88%	diu	no	haver	anat	a	visitar	un	
arxiu	en	tot	el	2019,	el	70%	una	galeria	d’art	i	el	66%	un	jaciment	arqueològic.	

Si	creuem	les	dades	per	les	variables	sociodemogràfiques,	observem	com	els	que	més	diuen	visitar	
monuments	 quatre	 o	 més	 cops	 a	 l’any	 són	 els	 homes,	 els	 joves,	 els	 individus	 de	 nacionalitat	
andorrana	 i	 espanyola,	 els	 de	 major	 nivell	 educatiu,	 estudiants,	 els	 que	 tenen	 un	 major	 nivell	
d’ingressos,	els	que	no	treballen	habitualment	els	caps	de	setmana	i	els	que	viuen	a	parròquies	altes.		
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Si	ens	fixem	en	els	que	visiten	jaciments	arqueològics,	els	que	més	ho	fan	són	els	de	30	a	44	anys,	els	
d’altres	nacionalitats,	els	de	nivell	mitjà	i	superior	d’educació	i	estudiants.	Mentre	que	els	que	més	
diuen	no	haver	anat	durant	l’últim	any	són	els	més	grans,	els	de	menor	nivell	educatiu	i	els	jubilats.	

Respecte	als	museus,	els	que	més	diuen	haver	anat	quatre	o	més	cops	són	els	de	30	a	44	anys,	els	
francesos	 i	 individus	de	major	nivell	educatiu,	els	professionals,	 tècnics	 i	 similar,	els	que	perceben	
més	ingressos,	els	que	no	treballen	habitualment	els	caps	de	setmana	i	els	 individus	de	parròquies	
altes.	

A	les	exposicions	fora	de	museus,	els	que	més	diuen	haver	anat	almenys	un	cop	són	els	francesos,	els	
de	major	nivell	educatiu,	els	professionals,	tècnics	i	similar	i	els	que	perceben	majors	ingressos.	

Per	 la	 seva	 banda,	 les	 galeries	 d’art	 són	 les	 més	 visitades	 almenys	 un	 cop	 pels	 més	 joves,	 els	
francesos,	els	que	tenen	major	nivell	educatiu	i	els	estudiants.	

Les	relacions	amb	la	freqüència	de	visites	a	l’arxiu	no	resulten	significatives.	

	

3.1-	Quina	és	la	raó	principal	per	la	qual	no	va	visitar	cap	museu	(o	no	en	va	visitar	més)	durant	el	
2019?	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 
Falta de temps 455 50,6 
Falta d'interès 196 21,8 
No n'hi ha en la meva zona o a prop (poca oferta al país) 75 8,3 

Motius de salut / discapacitat 44 4,9 
Poca informació 23 2,6 

Ja he anat a suficients 19 2,1 
Motius econòmics (preus) 19 2,1 
Només els visito de vacances i no he pogut marxar o he preferit fer 
altres coses 19 2,1 

No tinc amb qui pugui anar-hi 7 0,8 
Prefereixo visites virtuals 6 0,7 
Les explicacions em resulten difícils d'entendre  
(p. ex.: per l’idioma) 2 0,2 

Altres raons 24 2,7 
Ns/nc 11 1,2 

	

Més	de	la	meitat,	el	51%	dels	enquestats	diu	que	no	ha	visitat	un	museu	o	no	ho	ha	fet	més	per	falta	
de	 temps.	 El	 22%	 per	 falta	 d’interès	 i	 el	 8%	 perquè	 no	 n’hi	 ha	 a	 la	 seva	 zona	 o	 a	 prop.	 Amb	
percentatges	inferiors	al	5%	trobem	raons	com	tenir	poca	informació,	motius	de	salut	o	discapacitat	
i	no	tenir	ningú	amb	qui	anar.	Entre	els	altres	motius	trobem	que	no	hi	ha	anat	per	tenir	nens	petits	
o	per	temes	personals.	

Si	analitzem	aquesta	pregunta	segons	l’edat	dels	enquestats,	veiem	com	la	raó	més	mencionada	per	
tots	és	 la	falta	de	temps,	a	excepció	dels	més	grans	que	argumenten	 la	falta	d’interès.	Respecte	al	
nivell	d’estudis,	els	que	tenen	un	nivell	més	alt	són	els	que	més	diuen	que	els	hi	falta	temps,	mentre	
que	els	que	tenen	un	nivell	més	baix	mencionen	la	falta	d’interès.	I	en	el	cas	de	l’ocupació,	els	que	
més	 diuen	 amb	 diferència	 que	 no	 tenen	 temps	 són	 els	 treballadors	 no	 qualificats	 seguits	 dels	
treballadors	del	comerç,	hostaleria	i	serveis	mentre	que	els	estudiants	són	els	que	menys	ho	diuen.	
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3.2-	A	quin	país	es	situava	l’últim	museu	que	va	visitar?	

 
freqüències Percentatges 

Total 574 100 
A Andorra 173 30,1 
En un país veí (França i Espanya) 229 39,9 
En un altre país de la Unió Europea 116 20,2 
Fora de la Unió Europea 50 8,7 
Ns/nc 6 1,0 

	

	

	

Dels	enquestats	que	diuen	haver	visitat	almenys	un	museu	durant	l’any	2019,	el	40%	diu	que	l’últim	
que	van	visitar	va	ser	a	un	país	veí	(França	o	Espanya),	el	30%	a	Andorra,	el	20%	a	un	altre	país	de	la	
Unió	Europea	i	un	9%	fora	de	la	Unió	Europea.	
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3.3-	Quin	tipus	de	museu	era?	

 
freqüències Percentatges 

Total 574 100 
Art 278 48,4 
Arqueologia i/o història 140 24,4 
Història natural i/o ciències naturals 68 11,8 
Ciència i/o tecnologia 35 6,1 
Altres tipus 44 7,7 
Ns/nc 9 1,6 

	

	

D’aquestes	persones	que	van	anar	almenys	a	un	museu	durant	el	2019,	gairebé	la	meitat,	el	48%	diu	
que	va	visitar	un	museu	d’art,	el	24%	d’arqueologia	i/o	història,	el	12%	d’història	natural	i/o	ciències	
naturals,	el	6%	de	ciència	i/o	tecnologia	i	el	8%	d’altres	tipus.		
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3.4-	Amb	quin	tipus	d’entrada	hi	va	accedir?	

 
freqüències Percentatges 

Total 574 100 
Entrada gratuïta 174 30,3 
Entrada amb descompte 80 13,9 
Entrada a preu normal 290 50,5 
Abonament 6 1,0 
Ns/nc 24 4,2 

	

	

	

El	 tipus	 d’entrada	 que	 mencionen	 els	 enquestats	 són	 els	 següents:	 el	 30%	 diu	 que	 va	 accedir	 a	
aquest	últim	museu	el	2019	de	manera	gratuïta,	el	14%	amb	descompte,	el	50,5%	amb	entrada	a	
preu	normal,	l’1%	amb	abonament	i	el	4%	no	ho	sap	o	no	ho	vol	dir.	
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ARTS	ESCÈNIQUES	

	

4-	Al	llarg	del	2019,	quantes	vegades	va	assistir	a	un	espectacle	escènic?	
		 Mitjana	 Desviació	
Teatre	(inclou	teatre	musical)	 1,146	 2,598	
Òpera	 0,188	 1,024	
Ballet	o	dansa	 0,379	 1,786	
Circ	 0,617	 1,021	
	

	

	

L’espectacle	que	més	diuen	els	enquestats	haver	vist	o	al	que	més	han	assistit	durant	el	2019	és	el	
teatre	amb	una	mitjana	d’1,1.	La	resta	d’espectacles	se	situen	per	sota	de	l’1.	El	circ	amb	un	0,6,	el	
ballet	o	la	dansa	amb	un	0,4	i	l’òpera	amb	un	0,2	de	mitjana.	

	

Assistència	a	espectacles	durant	el	2019	

	

Almenys	
un	cop	a	
l’any	

D’una	a	tres	
vegades	a	

l’any	

Quatre	o	
més	cops	
a	l’any	

No	hi	ha	
anat	en	

l’últim	any	
Teatre	(inclou	teatre	musical)	 39,4%	 29,7%	 9,8%	 60,6%	
Òpera	 8,3%	 7,4%	 0,9%	 91,7%	
Ballet	o	dansa	 16,4%	 14,7%	 1,8%	 83,6%	
Circ	 49,6%	 49,2%	 0,3%	 50,4%	
	

Si	mirem	els	enquestats	que	han	assistit	almenys	un	cop	a	aquests	espectacles,	veiem	com	prop	del	
50%	 ha	 anat	 a	 veure	 un	 espectacle	 de	 circ	 i	 el	 39%	 al	 teatre,	 el	 16%	 diu	 que	 ha	 anat	 al	 ballet	 o	
espectacles	de	dansa	i	el	8%	a	l’òpera.	

Els	que	més	diuen	haver	anat	almenys	un	cop	durant	l’any	2019	al	teatre	són	els	andorrans,	els	que	
tenen	un	major	nivell	educatiu,	els	professionals,	tècnics	i	similar,	els	individus	amb	majors	ingressos	
i	els	que	no	treballen	normalment	els	caps	de	setmana.	

Respecte	a	l’òpera,	els	més	grans,	els	francesos,	els	individus	amb	major	nivell	d’estudis,	els	jubilats	i	
els	que	perceben	el	nivell	més	alt	d’ingressos	són	els	que	més	diuen	haver	anat	almenys	una	vegada	
a	l’any.	
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Si	 analitzem	el	mateix	 col·lectiu	però	en	 relació	 a	 l’òpera	 i	 la	 dansa,	 veiem	que	 són	 les	dones,	 els	
d’altres	nacionalitats,	els	de	major	nivell	educatiu,	els	professionals,	tècnics	i	similar	i	de	nou	els	que	
tenen	un	major	nivell	adquisitiu.	

Per	últim,	els	que	més	diuen	haver	anat	una	vegada	al	circ	són	els	enquestats	de	30	a	44	anys	i	els	de	
45	a	64	anys.	

De	manera	global	veiem	com	en	relació	a	les	arts	escèniques,	els	que	més	sembla	que	hi	vagin	són	
els	 enquestats	 de	 nivell	 educatiu	 alt,	 que	 a	 més	 observem	 com	 a	 menor	 nivell	 menor	 és	 la	
freqüència,	 i	els	de	nivell	adquisitiu	alt,	on	succeeix	el	mateix	que	amb	els	estudis.	La	nacionalitat	 i	
l’ocupació	també	és	una	variable	significativa	però	en	cada	cas	destaca	un	col·lectiu.		

	

4.1-	Quina	és	la	raó	principal	per	la	qual	no	va	assistir	a	cap	(o	no	va	assistir	més	sovint)	espectacle	
de	teatre	el	2019?	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 
Falta de temps 311 34,6 
Falta d'interès 253 28,1 

No n'hi ha en la meva zona o a prop (poca oferta al país) 123 13,7 
Poca informació 65 7,2 

Motius de salut / discapacitat 50 5,6 
Motius econòmics (preus) 37 4,1 
Em resulten difícils d'entendre (p. ex., per l'idioma) 10 1,1 

No tinc amb qui pugui anar-hi 9 1,0 
Prefereixo escoltar-los o veure'ls per altres mitjans (TV, ràdio, 
Internet, etc.) 8 0,9 

Ja he anat a suficients 6 0,7 

Altres raons 22 2,4 
Ns/nc 6 0,7 

	

La	primera	 raó	que	els	 enquestats	mencionen	per	 justificar	no	haver	anat	més	al	 teatre	durant	el	
2019	és	la	falta	de	temps	amb	un	35%.	A	continuació	trobem	la	falta	d’interès	(28%),	que	no	hi	ha	a	
la	 seva	 zona	o	 a	prop	 (14%),	 que	 tenen	poca	 informació	 (7%)	 i	 per	motius	de	 salut	o	discapacitat	
(6%).	Per	sota	del	5%	trobem	motius	com	els	econòmics,	la	falta	de	comprensió	o	falta	de	companyia	
per	anar-hi.	Entre	els	altres	motius	trobem	els	personals,	perquè	tenen	nens,	 incompatibilitat	amb	
els	horaris	i	poca	planificació	i/o	es	queda	sense	entrades.	

Les	 dones	mencionen	més	 la	 falta	 de	 temps	mentre	 que	 els	 homes	 la	 falta	 d’interès.	 Respecte	 a	
l’edat,	tots	mencionen	la	falta	de	temps	en	primer	lloc	excepte	els	jubilats	que	acusen	falta	d’interès	
i	per	nacionalitat	són	els	d’altres	els	que	més	diuen	no	tenir	temps.	A	major	nivell	d’estudis	major	és	
el	percentatge	d’individus	que	diuen	no	disposar	de	temps,	i	el	contrari	passa	amb	els	que	diuen	no	
tenir	interès.	Per	últim,	com	també	en	el	cas	anterior,	els	que	més	diuen	no	disposar	de	temps	són	
els	treballadors	no	qualificats	i	els	treballadors	del	comerç,	hostaleria	i	serveis.	
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4.2-	En	relació	amb	l’última	vegada	que	va	assistir	al	teatre,	on	va	ser?	

 
freqüències Percentatges 

Total 355 100 
A Andorra 168 47,3 
En un país veí (Espanya o França) 158 44,5 
En un altre país de la Unió Europea 13 3,7 
Fora de la Unió Europea 11 3,1 
Ns/nc 5 1,4 

	

	

Del	 total	d’individus	que	diuen	haver	anat	almenys	un	cop	al	 teatre	durant	 l’any	2019,	el	47%	diu	
que	 va	 ser	 a	Andorra,	 el	 44,5%	a	un	país	 veí	 (França	o	 Espanya),	 el	 4%	a	un	 altre	 país	 de	 la	Unió	
Europea	i	el	3%	a	un	de	fora	de	la	Unió	Europea.	
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4.3-	De	quin	tipus	de	gènere	era?	

 
freqüències Percentatges 

Total 355 100 
Còmica 91 25,6 
Actual 90 25,4 
Musical 66 18,6 
Clàssic 40 11,3 
Infantil 39 11,0 
D ’avantguarda 5 1,4 
Altre tipus 12 3,4 
Ns/nc 12 3,4 

	

	

De	les	últimes	obres	teatrals	que	van	veure	els	enquestats	durant	el	2019,	el	25%	van	ser	còmiques,	
el	 25%	 actuals,	 el	 19%	 musicals,	 un	 11%	 del	 gènere	 clàssic,	 un	 altre	 11%	 infantil	 i	 un	 1%	
d’avantguarda.		

Entre	els	altres	gèneres	trobem	màgia,	òpera	o	drama.	

	

4.4-	Quin	motiu	va	influir	més	en	la	seva	elecció?	

 
freqüències Percentatges 

Total 355 100 
La música o el tema 139 39,2 
L'opinió directa de familiars o d'amics 121 34,1 
Els artistes, el director o l'autor 104 29,3 
La publicitat 30 8,5 
L'opinió externa: xarxes social o crítiques professionals 19 5,4 
Altres motius 55 15,5 
Ns/nc 7 2,0 

	

Els	 motius	 principals	 que	 donen	 els	 enquestats	 per	 haver	 decidit	 assistir	 a	 aquesta	 obra	 són	 la	
música	o	el	tema	en	un	39%	dels	casos,	l’opinió	directa	de	familiars	o	amics	en	un	34%	dels	casos,	els	
artistes,	el	director	o	l’autor	(29%),	la	publicitat	(8,5)	i	l’opinió	externa	(5%).	

	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

Còmica	 Actual	 Musical	 Clàssic	 Infan~l	 D	
’avantguarda	

Altre	~pus	 Ns/nc	

%
	

Gèneres	



25	
	

4.5-	Amb	quin	tipus	d’entrada	va	accedir?	

 
freqüències Percentatges 

Total 355 100 
Entrada a preu normal 225 63,4 
Entrada gratuïta 75 21,1 
Entrada amb descompte 48 13,5 
Abonament 2 0,6 
Ns/nc 5 1,4 

	

	

Més	de	la	meitat,	el	63%,	va	aconseguir	la	seva	entrada	a	preu	normal,	el	21%	de	manera	gratuïta,	el	
13,5%	amb	descompte	i	l’1%	amb	abonament.	
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MÚSICA	

	

5-	Al	llarg	del	2019,	quantes	vegades	va	anar	a	un	concert	de	música?	
		 Mitjana	 Desviació	
Música	clàssica	 0,516	 2,374	
Música	moderna	 1,238	 3,173	
	

	

	

Els	enquestats	diuen	haver	anat	de	mitjana	a	1,2	concerts	de	música	moderna	per	persona	mentre	
que	només	a	0,5	concerts	de	música	clàssica	per	persona.	

	

Assistència	a	concerts	durant	el	2019	

	

Almenys	
un	cop	a	
l’any	

D’una	a	tres	
vegades	a	

l’any	

Quatre	o	
més	cops	
a	l’any	

No	hi	ha	
anat	en	

l’últim	any	
Música	clàssica	 17,2%	 13,9%	 3,3%	 82,8%	
Música	moderna	 39,9%	 31,2%	 8,7%	 60,1%	
	

El	 40%	 ha	 anat	 almenys	 a	 un	 concert	 de	 música	 actual	 durant	 el	 2019	 (el	 31%	 entre	 una	 i	 tres	
vegades,	el	9%	quatre	o	més)	i	més	de	la	meitat,	el	60%,	a	cap.	En	relació	amb	els	concerts	de	música	
clàssica,	el	17%	diu	que	ha	anat	almenys	a	un	(el	14%	entre	un	i	tres,	el	3%	a	quatre	o	més)	i	el	83%	a	
cap.		

Els	 enquestats	de	major	edat	 són	els	que	més	diuen	haver	anat	almenys	un	 cop	durant	el	 2019	a	
concerts	 de	música	 clàssica,	 de	 fet,	 a	major	 edat	major	 és	 el	 percentatge.	 Els	 que	més	 ho	 diuen	
també	 són	 els	 francesos,	 els	 de	 nivell	 d’estudis	 més	 alt,	 els	 jubilats	 i	 els	 que	 tenen	 major	 nivell	
d’ingressos.	

En	relació	amb	els	concerts	de	música	moderna,	els	joves	són	els	que	més	diuen	haver	anat	almenys	
un	cop,	sent	la	relació	directa	però	inversa	en	aquest	cas,	els	andorrans,	els	que	tenen	major	nivell	
d’estudis,	els	estudiants	i	els	que	no	treballen	els	caps	de	setmana	normalment.	

De	manera	general	veiem	com	l’edat	influeix	a	priori	bastant	en	el	fet	d’anar	o	no	a	un	tipus	o	altre	
de	concert.	Com	més	jove	és	la	persona	més	va	a	concerts	de	música	moderna	i	com	més	gran	més	a	
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concerts	de	música	clàssica.	El	nivell	d’estudis	també	afecta	de	manera	directa,	en	ambdós	casos	de	
la	mateixa	manera,	a	major	nivell	educatiu	més	tendència	a	anar	a	concerts.	

	

Música	clàssica	

5.1-	Quina	és	la	raó	que	més	influeix	per	no	assistir	més	sovint	a	concerts	de	música	clàssica	al	
2019?	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 

Falta d'interès 390 43,3 
Falta de temps 256 28,4 
No n'hi ha en la meva zona o a prop (poca oferta al país) 83 9,2 
Motius de salut / discapacitat 54 6,0 

Poca informació 44 4,9 

Motius econòmics (preus) 18 2,0 

No tinc amb qui pugui anar-hi 11 1,2 

Incompatibilitat en els horaris/dates 10 1,1 
Ja he anat a suficients 7 0,8 
Prefereixo escoltar-los o veure'ls per altres mitjans (TV, ràdio, 
Internet, etc) 7 0,8 

Altres raons 16 1,8 

Ns/nc 4 0,4 

	

El	motiu	més	mencionat	pels	enquestats	per	justificar	el	fet	de	no	assistir	o	no	assistir	més	a	concerts	
de	música	clàssica	és	la	falta	d’interès	(43%)	seguit	de	la	falta	de	temps	(28%),	que	no	hi	ha	concerts	
a	la	seva	zona	o	a	prop	(9%)	i	per	motius	de	salut	o	discapacitat	(6%).	Per	sota	del	5%	trobem	motius	
com:	 la	 poca	 informació,	motius	 econòmics	 o	 que	 ja	 ha	 anat	 a	 suficients.	 Entre	 els	 altres	motius	
trobem	motius	personals	i	tenir	fills	petits.	

Observem	que	per	edat,	com	més	joves	són	els	enquestats	més	mencionen	la	falta	d’interès.	Els	que	
tenen	 un	 nivell	 d’estudis	 secundaris	 també	 són	 els	 que	 més	 ho	 diuen	 i	 els	 treballadors	 de	 la	
indústria,	construcció	i	agricultura.		De	nou	els	que	diuen	tenir	falta	de	temps	són	els	treballadors	no	
qualificats	i	els	del	comerç,	hostaleria	i	serveis	personals.	
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5.2-	On	va	ser	el	darrer	concert	de	música	clàssica	que	va	assistir?	

 
freqüències Percentatges 

Total 155 100 
A Andorra 93 60,0 
En un país veí (França o Espanya) 43 27,7 
En un altre país de la Unió Europea 11 7,1 
Fora de la Unió Europea 6 3,9 
Ns/nc 2 1,3 

	

	

El	60%	dels	enquestats	que	van	assistir	a	un	concert	de	música	clàssica	durant	l’any	2019	diuen	que	
l’últim	va	ser	a	Andorra,	el	28%	a	França	o	Espanya,	el	7%	a	un	altre	país	de	la	UE	i	el	4%	a	un	país	
fora	de	la	UE.	

	

5.3-	Quin	és	el	motiu	principal	pel	qual	va	triar	aquest	concert/actuació	de	música	clàssica?	

 
freqüències Percentatges 

Total 155 100 

Els artistes, el director o l'autor (compositor) 86 55,5 
L'opinió directa de familiars o d'amics 30 19,4 
La publicitat 23 14,8 
Perquè el van convidar o era gratuït 10 6,5 
Perquè li agrada 8 5,2 
L'opinió externa: xarxes socials, crítiques professionals 7 4,5 
Hi va sempre, és un clàssic 4 2,6 
Per motius familiars 3 1,9 
Per curiositat o fer algo nou 3 1,9 
Perquè era a l'aire lliure 2 1,3 

Els premis rebuts 2 1,3 

Altres motius 14 9,0 
Ns/nc 2 1,3 
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El	primer	motiu	per	triar	 l’últim	concert	de	música	clàssica	van	ser	els	artistes,	el	director	o	 l’autor	
(55,5%),	 l’opinió	directa	de	 familiars	o	d’amics	 (19%),	 la	publicitat	 (15%),	perquè	el	van	convidar	o	
era	gratuït	(6,5%)	i	perquè	li	agrada	(5%).	Per	sota	del	5%	trobem	motius	com:	l’opinió	externa,	els	
premis	 rebuts,	 motius	 familiars	 o	 perquè	 era	 a	 l’aire	 lliure.	 Entre	 els	 altres	 motius	 trobem:	 per	
casualitat,	estava	a	prop	de	casa	o	per	estudis	entre	d’altres.		

	

5.4-	Amb	quin	tipus	d’entrada	hi	va	accedir?		

 
freqüències Percentatges 

Total 155 100 
Entrada a preu normal 85 54,8 
Entrada gratuïta 45 29,0 
Entrada amb descompte 21 13,5 
Abonament 1 0,6 
Ns/nc 3 1,9 

	

	

Per	últim,	a	aquests	concerts,	els	enquestats	han	accedit	en	el	55%	dels	casos	amb	una	entrada	a	
preu	normal,	el	29%	amb	entrada	gratuïta,	el	13,5%	amb	descompte	i	l’1%	amb	abonament.		
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Música	moderna	

5.5-	Quina	és	la	raó	que	més	influeix	per	no	assistir	més	sovint	a	concerts	de	música	moderna	al	
2019?	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 
Falta de temps 361 40,1 
Falta d'interès 174 19,3 
No n'hi ha en la meva zona o a prop (poca oferta al país) 148 16,4 
Motius de salut / discapacitat 48 5,3 
Motius econòmics (preus) 42 4,7 
Poca informació 28 3,1 
Prefereixo escoltar-los o veure'ls per altres mitjans (TV, ràdio, 
Internet, etc) 18 2,0 

Ja he anat a suficients 15 1,7 
No tinc amb qui pugui anar-hi 10 1,1 
Altres raons 31 3,4 
Ns/nc 25 2,8 

	

Les	 raons	 que	més	 han	 influenciat	 als	 enquestats	 per	 no	 assistir	 o	 no	 assistir	 més	 a	 concerts	 de	
música	actual	són	la	falta	de	temps	(40%),	la	falta	d’interès	(19%),	que	no	hi	hagi	a	la	seva	zona	o	a	
prop	 (16%)	 i	 per	 motius	 de	 salut	 o	 discapacitat	 (5%).	 Per	 sota	 del	 5%	 trobem	 motius	 com	 els	
econòmics,	 la	 poca	 informació	 o	 no	 tenir	 amb	 qui	 anar.	 Entre	 els	 altres	 motius	 trobem	 la	
incompatibilitat	 amb	 els	 horaris,	 motius	 personals,	 tenir	 fills,	 no	 aconseguir	 entrades	 i	 evitar	
aglomeracions.	

Respecte	a	les	variables	sociodemogràfiques,	totes	les	edats	mencionen	en	major	proporció	la	falta	
de	 temps	 excepte	 els	 més	 grans,	 que	 diuen	 no	 tenir	 interès.	 Els	 que	 tenen	 un	 nivell	 educatiu	
secundari	són	els	que	més	diuen	no	tenir	temps	i	els	que	menys	diuen	no	tenir	interès.	Respecte	a	
l’ocupació,	 tots	mencionen	 també	 la	 falta	 de	 temps	 com	 a	 principal	 causa	menys	 els	 jubilats	 que	
diuen	la	falta	d’interès.	
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5.6-	On	va	ser	la	darrera	actuació/concert	de	música	moderna	que	va	assistir?	

 
freqüències Percentatges 

Total 359 100 
A Andorra 174 48,5 
En un país veí (França o Espanya) 162 45,1 
En un altre país de la Unió Europea 20 5,6 
Fora de la Unió Europea 2 0,6 
Ns/nc 1 0,3 

	

	

Com	 a	 lloc	 d’assistència	 de	 l’últim	 concert	 de	 música	 moderna,	 els	 enquestats	 han	 mencionat	
Andorra	en	un	48,5%,	un	país	veí	en	el	45%	dels	casos,	en	un	altre	país	de	la	UE	en	el	6%	i	de	fora	en	
un	1%.	

	

5.7-	Quin	motiu	va	influenciar	més	en	la	seva	elecció?	

 
freqüències Percentatges 

Total 359 100 
Els artistes, el director o l'autor (compositor) 259 72,1 
L'opinió directa de familiars o d'amics 70 19,5 

La publicitat 28 7,8 
Perquè estava a prop/per casualitat 18 5,0 
L'opinió externa: xarxes socials, crítiques professionals 17 4,7 

Em van convidar o era gratuït 14 3,9 
Perquè m'agrada/oci/diversió 13 3,6 
Els premis rebuts 2 0,6 
Altres motius 25 7,0 

Ns/nc 5 1,4 

	

Els	artistes,	el	director	o	l’autor	són	el	motiu	més	mencionat	dels	que	van	influenciar-los	en	la	seva	
elecció	 (72%),	 seguit	 de	 l’opinió	directa	de	 familiars	 i	 amics	 (19,5%),	 de	 la	 publicitat	 (8%),	 l’opinió	
externa	 (5%)	 i	 perquè	 estava	 a	 prop	 o	 per	 casualitat	 (5%).	 Entre	 els	 altres	 motius	 trobem	 per	
reunions	familiars	o	d’amics,	acompanyar	a	fills	o	perquè	era	festa	major.	
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5.8-	Amb	quin	tipus	d’entrada	va	accedir?	

 
freqüències Percentatges 

Total 359 100 
Entrada a preu normal 203 56,5 
Entrada gratuïta 127 35,4 
Entrada amb descompte 19 5,3 
Abonament 3 0,8 
Ns/nc 7 1,9 

	

	

	

A	aquest	últim	concert	al	qual	van	assistir	els	enquestats,	el	56,5%	ho	va	fer	amb	una	entrada	a	preu	
normal,	el	35%	amb	entrada	gratuïta,	el	5%	amb	descompte	i	l’1%	amb	abonament.		
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Escoltar	música	

	

6-	Al	llarg	del	2019,	amb	quina	freqüència	va	escoltar	música?	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 
Diàriament (tots o gairebé casi tots els dies) 686 76,2 
Almenys una vegada a la setmana 155 17,2 
Almenys una vegada al mes 29 3,2 
Almenys una vegada al trimestre 4 0,4 
Almenys una vegada a l'any 4 0,4 
Mai 22 2,4 

	

	

El	76%	dels	enquestats	diu	escoltar	diàriament	música,	és	a	dir,	més	de	tres	quartes	part.	El	17%	diu	
que	almenys	1	vegada	a	la	setmana,	el	3%	almenys	una	vegada	al	mes,	i	el	2%	mai.	
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(Els	que	escolten	música	una	vegada	almenys	a	l’any.	N=878)	
6.1-	Quin	tipus	de	música	va	escoltar	el	2019?		

 
freqüències Percentatges 

Total 878 100 
Pop/rock 638 72,7 

Música del món, folklòrica, ètnica 302 34,4 

Música clàssica 263 30,0 

Electrònica, techno 240 27,3 

Jazz 212 24,1 

Dance/house 207 23,6 

Cançó d'autor 195 22,2 

Rap, hip-hop 192 21,9 

Blues, soul 190 21,6 
Cançó melòdica 186 21,2 

Reggae 173 19,7 

Flamenc 143 16,3 

Rock dur, heavy-metal, punk 135 15,4 

Òpera 83 9,5 

Cançons infantils 53 6,0 

Altres tipus 151 17,2 

	

Els	 tipus	 de	música	 que	més	 diuen	 els	 enquestats	 que	 escolten	 és	 el	 pop/rock	 (73%),	música	 del	
món,	folklòrica	i	ètnica	(34%),	música	clàssica	(30%)	i	música	electrònica	o	techno	(27%).		

	

	 	



35	
	

Cinema	

	

7-	Al	llarg	del	2019,	amb	quina	freqüència	va	anar	al	cinema?	(Número	de	vegades)	

		 Mitjana	 Desviació	
Anar	al	cinema	 7,973	 12,103	
	

	

Almenys	
un	cop	a	
l’any	

D’una	a	tres	
vegades	a	

l’any	

Quatre	o	
més	cops	
a	l’any	

No	hi	ha	
anat	en	

l’últim	any	
Cinema	 78,1%	 20,7%	 57,4%	 21,8%	
	

Els	enquestats	diuen	que	durant	el	2019	van	anar	al	cinema	una	mitjana	de	8	cops	durant	l’any	2019.	

El	78%	diu	haver	anat	almenys	un	cop	durant	el	2019	(el	21%	entre	una	i	tres	vegades	mentre	que	el	
57%	més	de	tres)	i	el	22%	diu	que	no	hi	ha	anat	cap	cop.	

Més	de	la	meitat	dels	enquestats	de	65	o	més	anys	diu	no	haver	anat	durant	l’últim	any	i	el	40%	de	
les	persones	amb	el	nivell	més	baix	d’estudis.	En	 relació	a	 l’ocupació,	els	que	més	diuen	no	haver	
anat	 són	 els	 jubilats	 seguits	 dels	 aturats	 i	 altres	 situacions.	 I	 respecte	 als	 ingressos,	 veiem	 com	 a	
mesura	que	augmenten	disminueix	la	proporció	de	persones	que	diuen	no	haver-hi	anat.	

	

7.1-	Quina	és	la	raó	que	més	influeix	en	el	fet	que	no	va	anar	més	sovint	al	cinema	el	2019	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 
Falta de temps 279 31,0 

Falta d'interès 134 14,9 
No n'hi ha en la meva zona o a prop (poca oferta al país) 129 14,3 
Prefereixo veure films per altres mitjans (TV, Internet, etc.) 120 13,3 
Ja he anat suficients vegades 76 8,4 

Motius econòmics (preus) 69 7,7 

Motius de salut / discapacitat 30 3,3 
No tinc amb qui pugui anar-hi 18 2,0 

Em resulta difícil d'entendre (p. ex., per l'idioma) 12 1,3 
Té nens petits 12 1,3 
Poca informació 2 0,2 
Altres raons 15 1,7 

Ns/nc 4 0,4 

	

Els	principals	motius	pels	quals	els	enquestats	no	han	anat	o	no	han	anat	més	al	cinema	és	perquè	
els	 hi	 falta	 temps	 (31%),	manca	d’interès	 (15%),	 no	en	 tenen	a	 la	 seva	 zona	o	 a	prop	 (14%)	 i	 que	
prefereixen	veure	films	per	altres	mitjans	(13%).	Per	sota	del	10%	trobem	motius	com	els	econòmics,	
que	ja	ha	anat	bastant	o	per	motius	de	salut	o	discapacitat.	Entre	les	altres	raons,	els	enquestats	han	
mencionat	el	fet	que	és	incòmode,	no	tenir	com	desplaçar-se	i	motius	personals.	
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En	tots	els	casos	es	menciona	la	falta	de	temps	com	a	primera	raó	excepte	entre	el	grup	de	més	edat	
que	 esmenten	 en	 primer	 lloc	 la	 falta	 d’interès	 o	 que	 prefereixen	 veure	 les	 pel·lícules	 per	 altres	
mitjans.	Els	que	més	diuen	no	tenir	temps	són	els	enquestats	que	tenen	estudis	secundaris,	i	segons	
l’ocupació,	 els	 jubilats	 són	 els	 que	 menys	 diuen	 tenir	 falta	 de	 temps	 mentre	 que	 de	 nou,	 els	
treballadors	no	qualificats	i	els	del	comerç,	hostaleria	i	similar	són	els	que	més	ho	diuen.		

	

7.2-	En	relació	amb	l’última	vegada	que	va	anar	al	cinema,	de	quin	gènere	de	pel·lícula	es	tractava?	

 
freqüències Percentatges 

Total 703 100 
Acció 156 22,2 
Infantil 139 19,8 
Comèdia 107 15,2 
Drama 72 10,2 
Ciència-ficció 69 9,8 
Terror 36 5,1 
Aventura 18 2,6 
Altres tipus (musical, documental, etc.) 41 5,8 
Ns/nc 65 9,2 

	

	

El	gènere	més	freqüent	de	les	últimes	pel·lícules	vistes	pels	enquestats	són	acció	(22%),	infantil	
(20%),	comèdia	(15%)	i	drama	(10%).	A	continuació	trobem	ciència-ficció	(10%),	terror	(5%),	
Aventura	(3%),	d’altres	gèneres	(6%).	El	9%	no	recorda	o	no	ho	vol	dir.	
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7.3-	Quin	motiu	va	influir	més	en	l’elecció	d’aquesta	pel·lícula?	

 
freqüències Percentatges 

Total 703 100 
Els actors, el director o el tema 326 46,4 
L'opinió directa de familiars o d'amics 238 33,9 
La publicitat 124 17,6 
L'opinió externa: xarxes socials, crítiques professionals 45 6,4 
Els premis rebuts 22 3,1 
Altres motius 98 13,9 
Ns/nc 51 7,3 

	

En	 primer	 lloc,	 el	 motiu	 que	 més	 diuen	 els	 enquestats	 que	 els	 ha	 influït	 a	 l’hora	 de	 decidir	 la	
pel·lícula	són	els	actors,	el	director	o	el	tema	(46%),	seguit	de	l’opinió	de	familiars	i	amics	(34%),	la	
publicitat	(18%),	l’opinió	externa	(6%)	i	els	premis	rebuts	(3%).	

	

7.4-	Amb	quin	tipus	d’entrada	va	accedir?	

 
freqüències Percentatges 

Total 703 100 
Entrada a preu normal 541 77,0 
Entrada amb descompte 135 19,2 
Entrada gratuïta 12 1,7 
Abonament 2 0,3 
Ns/nc 13 1,8 

L’última	pel·lícula	 que	 els	 enquestats	 han	 vist	 al	 cinema	ho	han	 fet	 comprant	 una	 entrada	 a	 preu	
normal	en	el	77%	dels	casos,	amb	descompte	en	el	19%	dels	casos	i	un	2%	amb	entrada	gratuïta.		
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Televisió	

	

8-	Al	llarg	del	2019,	amb	quina	freqüència	va	veure	la	televisió	en	qualsevol	dispositiu?	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 
Diàriament 694 77,1 
Almenys un cop a la setmana 120 13,3 
Almenys un cop al mes 25 2,8 
Almenys un cop al trimestre 8 0,9 
Almenys un cop a l’any 4 0,4 
Mai 49 5,4 

	

	

El	77%	dels	enquestats	diu	que	veu	la	televisió,	des	de	qualsevol	dispositiu,	de	manera	diària,	el	13%	
almenys	un	cop	a	 la	setmana,	el	3%	almenys	un	cop	al	mes,	 l’1%	almenys	un	cop	al	 trimestre	 i	un	
0,4%	almenys	un	cop	a	l’any.	El	5%	diu	que	mai	mira	la	televisió.	

Quan	 fem	 els	 creuaments	 observem	 que	 a	 mesura	 que	 augmenta	 l’edat	 també	 augmenta	 la	
freqüència	diària.	El	51,5%	dels	joves	ho	diu	davant	del	94,5%	dels	més	grans.		

Els	que	més	 la	miren	diàriament	són	els	enquestats	que	 tenen	un	nivell	educatiu	més	baix.	De	 fet	
aquesta	també	és	una	relació	directa	on	a	més	estudis	menys	consum	televisiu	diari.	

Els	 que	 més	 diuen	 que	 veuen	 la	 televisió	 diàriament	 segons	 l’ocupació	 són	 els	 jubilats	 i	 els	 que	
menys	els	estudiants,	seguint	la	mateixa	relació	observada	en	funció	de	l’edat.	

Finalment,	si	ho	analitzem	pels	ingressos,	els	que	se	situen	entre	la	franja	dels	2000€	i	2999€	són	els	
que	més	diuen	veure-la	diàriament.	
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(Els	que	han	vist	la	televisió	almenys	una	vegada	a	l’any.	N=851)	
8.1-	Habitualment,	quin	tipus	de	programes	veu?		

 
freqüències Percentatges 

Total 851 100 
Programes de notícies i informatius 615 72,3 
Sèries, pel·lícules i llargmetratges 526 61,8 
Programes culturals i documentals 287 33,7 
Programes esportius 108 12,7 
Programes d'humor i entreteniment 74 8,7 
Programes infantils 53 6,2 
Programes musicals 21 2,5 
Programes del cor/reality shows 19 2,2 
Concursos (culturals, de cuina) 17 2,0 
Altres tipus de programes 14 1,6 
Ns/nc 3 0,4 

	

	

Els	programes	que	més	veuen	els	enquestats	són	programes	de	notícies	i	informatius	(72%),	seguits	
de	 sèries,	 pel·lícules	 i	 llargmetratges	 (62%),	 programes	 culturals	 i	 documentals	 (34%),	 programes	
esportius	(13%),	d’humor	i	entreteniment	(9%)	i	infantils	(6%).	

Entre	els	altres	programes	trobem	tertúlies,	debats	polítics	o	d’opinió	i	programes	de	cuina.	

L’única	 relació	 significativa	 és	 amb	 la	 variable	 edat,	 on	 observem	 que	 a	 mesura	 que	 augmenta,	
també	 augmenta	 el	 consum	 de	 programes	 de	 notícies	 i	 informatius,	 i	 de	 programes	 culturals	 i	
documentals.	
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8.2-	Quins	dels	serveis	de	pagament	següent	teniu	contractat?	

 
freqüències Percentatges 

Total 851 100 
Fibra òptica TV (Opció bàsica) 467 54,9 
Netflix 457 53,7 
Fibra òptica TV (Opcions ampliades) 250 29,4 
Amazon Prime 98 11,5 
HBO 55 6,5 
No tinc cap contractació 45 5,3 
Altres 43 5,1 
Ns/nc 15 1,8 

	

Més	de	 la	meitat	dels	enquestats	diu	tenir	contractada	 l’opció	bàsica	de	 la	 fibra	òptica	TV	(55%),	 i	
Netflix	 (54%).	 El	 29%	 diu	 tenir	 contractades	 opcions	 ampliades	 de	 la	 fibra	 òptica	 de	 TV,	 l’11,5%	
Amazon	 Prime	 i	 el	 6,5%	HBO.	 El	 5%	 diu	 que	 no	 té	 contractat	 cap	 servei	 d’aquest	 tipus.	 Entre	 els	
altres	serveis	trobem	Movistar	+	 (altres	mètodes	de	contractació),	 la	Mutua	de	Sant	Julià	de	Lòria,	
APPLE	TV		o	YOMVI.	
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Ràdio	

	

9-	Al	llarg	del	2019,	amb	quina	freqüència	va	escoltar	la	ràdio	en	qualsevol	dispositiu?	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 
Diàriament 542 60,2 
Almenys un cop a la setmana 163 18,1 
Almenys un cop al mes 44 4,9 
Almenys un cop al trimestre 12 1,3 
Almenys un cop a l’any 5 0,6 
Mai 134 14,9 

	

	

El	60%	dels	enquestats	diu	que	escolta	la	ràdio	diàriament,	el	18%	almenys	una	vegada	a	la	setmana,	
el	5%	almenys	un	cop	al	mes,	un	1%	almenys	un	cop	al	trimestre	i	un	altre	1%	un	cop	l’any.	El	15%	
dels	enquestats	assegura	no	escoltar	mai	la	radio.	

Els	enquestats	que	més	diuen	escoltar	diàriament	la	ràdio	són	els	de	45	a	64	anys,	els	treballadors	de	
la	 indústria,	construcció	 i	agricultura,	els	que	tenen	uns	 ingressos	compresos	entre	2000€	 i	2999€,	
els	que	no	treballen	habitualment	els	caps	de	setmana	i	els	de	parròquies	altes.		
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(Els	que	han	escoltat	la	radio	almenys	un	cop	l’any.	N=766)	
9.1-	Quin	tipus	de	programa	acostuma	a	escoltar?		

 
freqüències Percentatges 

Total 766 100 
Programes musicals 560 73,1 
Programes de notícies i informatius 404 52,7 
Programes culturals 74 9,7 
Tertúlies/debats d'opinió 36 4,7 
Programes d'humor/entreteniment 21 2,7 
Programes d'esports 17 2,2 
Sèries, radionovel·les 7 0,9 
Altres tipus de programes 15 2,0 

	

	

	

El	 73%	 dels	 enquestats	 que	 diuen	 haver	 escoltat	 almenys	 un	 cop	 la	 radio	 el	 2019	 van	 sentir	
programes	 musicals,	 el	 53%	 de	 notícies	 i	 informatius,	 el	 10%	 culturals	 i	 el	 5%	 tertúlies	 o	 debats	
d’opinió.	Amb	percentatges	inferiors	trobem	programes	d’humor	i	entreteniment,	d’esports	o	sèries.	
Entre	els	altres	programes	trobem	d’entrevistes,	consultes	telefòniques	o	programes	religiosos.	

Els	 programes	musicals	 són	 preferits	 pels	 dos	 col·lectius	més	 joves,	mentre	 que	 el	 programes	 de	
notícies	 i	 informatius	 pels	 dos	 col·lectius	més	 grans.	 Els	 primers	 són	 preferits	 amb	diferència	 pels	
portuguesos	mentre	que	els	francesos	són	els	que	menys	el	mencionen.	En	relació	amb	l’ocupació,	
els	treballadors	no	qualificats	i	els	estudiants	són	els	que	més	prefereixen	els	programes	musicals,	i	
els	jubilats	els	de	notícies	i	informatius.	
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Hàbits	de	lectura	

	

10-	Al	llarg	del	2019,	quants	llibres	va	llegir?	(en	format	paper	o	digital)	

	 D’1	a	4	 De	5	a	9	 10	o	més	 Cap	 Ns/Nc	
Per	feina	o	estudis	 24,4%	 8,8%	 10,7%	 56,0%	 0,1%	
Altres	motius	(oci,	entreteniment)	 37,3%	 12,9%	 19,9%	 30,4%	 0,1%	
	

	

Quan	demanem	amb	relació	a	la	feina	o	els	estudis,	el	24%	dels	enquestats	diu	haver	llegit	entre	1	i	4	
llibres,	el	9%	entre	5	i	9	llibres,	l’11%	10	o	més	llibres	i	més	de	la	meitat,	el	56%,	no	n’ha	llegit	cap	
durant	el	2019.	Si	demanem	per	altres	motius	com	poden	ser	oci	o	entreteniment,	el	37%	diu	haver	
llegit	d’1	a	4,	el	13%	de	5	a	9,	el	20%	10	o	més	i	el	30%	cap.	

Quan	fem	els	creuaments	amb	 les	variables	sociodemogràfiques,	observem	com	els	més	grans,	els	
de	nivell	educatiu	més	baix	i	els	jubilats	són	els	que	més	diuen	no	haver	llegit	cap	llibre	per	feina	o	
estudis	durant	el	2019.	Destacar	que	tant	l’edat	com	el	nivell	d’estudis	presenta	una	relació	directa.	

Si	ens	fixem	en	 la	 lectura	per	altres	motius	com	oci	 i	entreteniment,	veiem	com	els	col·lectius	que	
més	diuen	no	haver	llegit	cap	llibre	són	els	enquestats	que	tenen	un	nivell	menor	d’estudis	(la	relació	
torna	a	ser	directa,	és	a	dir,	que	a	menys	estudis	major	percentatge	dels	que	no	han	llegit	cap	llibre)	i	
els	treballadors	del	comerç,	hostaleria	i	serveis.	
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10.1-	Quant	temps	dedica	a	la	lectura?	(minuts)	

	 Mitjana	 Desviació	 N	
Per	feina	o	estudis	–	Dia	laborable	 66,934	 63,985	 396	
Per	feina	o	estudis	–	Dia	festiu	 52,489	 70,065	 396	
Altres	motius	(oci,	entreteniment)	–	Dia	laborable	 46,165	 46,781	 626	
Altres	motius	(oci,	entreteniment)	–	Dia	festiu	 76,986	 71,868	 626	
	

	

Dels	enquestats	que	dediquen	temps	a	 llegir	per	tema	de	feina	o	estudis	 (N=396),	diuen	 llegir	una	
mitjana	de	67	minuts	diaris	els	dies	laborables	i	52,5	els	festius,	mentre	que	si	ens	fixem	en	els	que	
llegeixen	per	altres	motius	(N=696),	la	distribució	és	la	contrària,	dediquen	una	mitjana	de	46	minuts	
els	dies	laborables	mentre	que	els	festius	augmenta	fins	als	77.	

Quan	ens	 fixem	en	els	 individus	que	 llegeixen	per	 feina	o	estudis	 els	dies	 laborables,	 els	que	més	
temps	dediquen	són	els	més	grans,	mentre	que	si	ens	fixem	en	els	dies	festius,	són	els	individus	de	
30	a	44	anys.	

En	el	cas	de	la	lectura	per	altres	motius,	els	que	més	minuts	dediquen	en	dies	laborables	són	els	més	
grans,	mentre	que	en	els	dies	festius	són	els	més	joves.		
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(Els	que	han	llegit	llibres	almenys	un	cop	l’any.	N=707)	

10.2-	De	quin	gènere	era	l’últim	llibre	que	ha	llegit?	

 
freqüències Percentatges 

Total 707 100 
Novel·la, clàssica o contemporània (d'història, d'aventura, 
costumista, sentimental, d'amor, negra i policíaca, de ciència-ficció, 
altres) 

411 58,1 

Ciències socials i humanitats (història, filosofia, psicologia, religió, 
teologia) 92 13,0 

Biografies o memòries 35 5,0 
Autoajuda, coneixement personal 34 4,8 
Ciències físiques, químiques, matemàtiques i informàtica 19 2,7 
Ciències mèdiques i naturals 14 2,0 
Política i economia 13 1,8 
Infantil, juvenil 6 0,8 
Còmics i historietes 6 0,8 
Altres 64 9,1 
Ns/nc 13 1,8 

	

Del	total	d’enquestats	que	diuen	haver	 llegit	el	2019,	el	58%	diu	que	el	gènere	de	l’últim	llibre	era	
novel·la	 clàssica	 o	 contemporània,	 el	 13%	 sobre	 ciències	 socials	 i	 humanitats	 i	 el	 5%	 biografies	 o	
memòries.	Per	sota	del	5%	trobem	gèneres	com	autoajuda,	ciències,	política	i	economia	o	còmics	i	
historietes.	 	 Entre	 els	 altres	 gèneres	 trobem	 gastronomia	 i	 cuina,	 esports,	 poesia,	 teatre	 i	 assaig,	
mecànica	i	automoció,	temes	jurídics,	idiomes,	per	formació	i	humor	i	comèdia.	

	

10.3-	Quin	motiu	va	influir	més	en	la	seva	elecció	d’aquest	llibre?	

 
freqüències Percentatges 

Total 707 100 
El tema 350 49,5 
L'autor 181 25,6 
L'opinió directa de familiars i d'amics 136 19,2 
Va ser un regal 34 4,8 
Per tema estudis 34 4,8 
L'opinió externa: xarxes socials, crítiques professionals, etc. 32 4,5 
Per temes de feina 26 3,7 
Interès personal específic 24 3,4 
La publicitat 22 3,1 
Per casualitat, el tenia per casa... 15 2,1 
Els premis rebuts 6 0,8 
Altres motius 22 3,1 
Ns/nc 12 1,7 

	

El	 tema	és	el	motiu	més	mencionat	a	 l’hora	de	decidir	 aquest	últim	 llibre	 llegit	 (49,5%),	 seguit	de	
l’autor	(26%)	i	l’opinió	directa	de	familiars	i	amics	(19%).	Per	sota	del	5%	trobem	motius	com	que	va	
ser	 un	 regal,	 pels	 estudis	 o	 feina,	 per	 l’opinió	 externa,	 la	 publicitat	 o	 els	 premis	 rebuts.	 Entre	 els	
altres	motius	trobem	que	va	ser	per	seguir	una	saga,	perquè	ha	vist	la	sèrie	o	la	pel·lícula	o	pels	fills	
entre	altres.	
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10.4-	Quina	és	la	raó	que	més	influeix	en	el	fet	que	no	llegeixi	o	no	llegeixi	més?	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 
Falta de temps 442 49,1 
Falta d'interès 250 27,8 
Ja he llegit suficient 121 13,4 
Motius de salut / discapacitat (de vista) 39 4,3 
Els llibres em resulten difícils d'entendre (p. ex., per l’idioma) 11 1,2 
Motius econòmics (preus dels llibres) 9 1,0 
No hi ha llibreries/biblioteques en la meva zona o a prop (poca 
oferta al país) 2 0,2 

Altres raons 13 1,4 
Ns/nc 13 1,4 

	

Les	raons	que	mencionen	els	enquestats	per	justificar	que	no	llegeixin	o	no	llegeixin	més	són	la	falta	
de	 temps	 (49%),	 la	 falta	 d’interès	 (28%)	 i	 que	 ja	 ha	 llegit	 suficient	 (13%).	 Per	 sota	del	 5%	 trobem	
motius	 de	 salut	 i	 discapacitat,	 dificultat	 de	 comprensió,	 motius	 econòmics	 o	 disponibilitat.	 Altres	
motius	mencionats	són	el	cansament	o	motius	personals.		

Les	 dones	 mencionen	 més	 la	 falta	 de	 temps	 que	 els	 homes,	 mentre	 que	 ells	 diuen	 més	 la	 falta	
d’interès.	Respecte	a	l’edat,	els	més	grans	són	els	que	més	diuen	no	tenir	interès	i	els	de	45	a	64	anys	
els	que	més	diuen	tenir	falta	de	temps.	Veiem	també	com	a	mesura	que	augmenta	el	nivell	educatiu	
augmenta	el	percentatge	d’individus	que	diuen	no	tenir	temps,	i	el	contrari	passa	amb	els	que	diuen	
no	 tenir	 interès.	 Per	 últim,	 en	 relació	 amb	 l’ocupació,	 els	 que	 més	 diuen	 no	 tenir	 temps	 són	 el	
personal	 administratiu	 i	 similar,	 i	 respecte	 a	 la	 falta	 d’interès	 els	 treballadors	 de	 la	 indústria,	
construcció	i	agricultura	seguits	dels	treballadors	no	qualificats.	
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10.5-	Amb	quina	freqüència	llegeix	premsa	o	publicacions	periòdiques?	
	 Cada	

dia	
Almenys	

una	
vegada	
a	la	

setmana	

Almenys	
una	

vegada	
al	mes	

Almenys	
una	

vegada	
al	

trimestre	

Almenys	
una	

vegada	
a	l’any	

Mai	 Ns/Nc	

Premsa	d’informació	general	 67,4%	 20,7%	 2,4%	 0,4%	 0,2%	 8,7%	 0,1%	
Premsa	esportiva	 19,0%	 14,0%	 5,4%	 1,0%	 1,0%	 59,3%	 0,2%	
Revistes	culturals	 1,9%	 10,7%	 14,0%	 3,7%	 3,1%	 66,3%	 0,3%	
Altres	revistes	 1,3%	 8,0%	 12,8%	 3,0%	 2,3%	 72,3%	 0,2%	
	

	

Com	es	pot	veure	tant	a	la	taula	com	al	gràfic,	la	premsa	d’informació	general	és	la	que	més	diuen	
els	enquestats	llegir	cada	dia	(67%).	Almenys	un	cop	a	la	setmana	ho	fa	el	21%	i	una	vegada	al	mes	el	
2%.	Quasi	el	9%	diu	que	mai	la	llegeix.	Si	ens	fixem	en	la	premsa	esportiva,	el	19%	diu	que	la	consulta	
cada	dia,	el	14%	almenys	una	vegada	a	la	setmana	i	el	5%	un	cop	al	mes.	Més	de	la	meitat,	el	59%,	
diu	que	mai.	Amb	relació	a	 les	revistes	culturals,	només	el	2%	 les	consulta	diàriament,	 l’11%	ho	fa	
almenys	una	vegada	a	la	setmana,	el	15%	un	cop	al	mes,	el	4%	un	cop	al	trimestre	i	el	3%	un	cop	a	
l’any.	 Dues	 terceres	 parts,	 el	 66%	dels	 casos,	 diu	 que	 no	 llegeix	mai	 aquest	 tipus	 de	 revistes.	 Per	
últim,	quan	es	demana	per	altres	tipus	de	revistes,	d’entrada	el	72%	ja	diu	que	no	les	llegeix	mai.	Un	
1%	les	consulta	diàriament,	el	8%	almenys	un	cop	per	setmana,	el	13%	un	cop	al	mes,	el	3%	un	cop	al	
trimestre	i	el	2%	un	cop	l’any.	

Les	persones	que	més	diuen	llegir	premsa	d’informació	general	són	els	homes,	els	de	45	a	64	anys,	
els	enquestats	de	nacionalitat	andorrana	 i	espanyola,	els	que	tenen	major	nivell	d’estudis	(a	major	
nivell	 major	 percentatge),	 els	 directius,	 propietaris	 i	 comandaments	 intermedis,	 i	 els	 que	 tenen	
major	nivell	d’ingressos.	En	aquest	cas,	els	ingressos	també	apareix	amb	una	relació	directa,	és	a	dir,	
a	més	ingressos	percebuts	pels	enquestats,	major	percentatge	de	lectura	diària.	

Respecte	a	la	resta	de	formes	de	premsa,	observem	com	els	homes	llegeixen	6	vegades	més	premsa	
esportiva	diàriament	que	les	dones,	i	els	francesos	són	els	que	més	llegeixen	revistes	culturals.	
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10.6-	En	quin	format	va	llegir	l’última	premsa	o	revista	que	va	llegir	en	l’últim	més?	
	 En	

paper,	
gratuïta	

En	paper,	
de	

pagament	

En	
internet,	
gratuïta	

En	
internet,	

de	
pagament	

Ns/Nc	 N	

Premsa	d’informació	general	 36,3%	 6,6%	 55,2%	 1,9%	 0,0%	 821	
Premsa	esportiva	 33,5%	 7,7%	 57,1%	 0,5%	 1,1%	 364	
Revistes	culturals	 32,0%	 29,0%	 34,3%	 1,3%	 3,3%	 300	
Altres	revistes	 32,8%	 39,3%	 24,3%	 0,8%	 2,8%	 247	
	

	

Si	parlem	de	premsa	d’informació	general,	el	55%	la	va	llegir	per	internet	de	forma	gratuïta,	el	36%	
també	de	forma	gratuïta	però	en	paper	i	el	7%	de	pagament	en	paper.	La	premsa	esportiva	apareix	
amb	uns	percentatges	similars:	el	57%	ho	va	fer	mitjançant	premsa	per	internet	i	gratuïta,	el	33,5%	
en	paper	 gratuïta	 i	 el	 8%	en	paper	de	pagament.	 Si	 ens	 fixem	en	 les	 revistes	 culturals,	 el	 34%	 les	
llegeix	a	través	d’internet	i	de	manera	gratuïta,	el	32%	en	paper	i	també	gratuïtament,	i	el	29%	ho	fa	
en	paper	i	pagant.	Per	últim,	quan	parlem	d’altres	revistes,	el	39%	ho	fa	en	paper	i	pagant,	el	33%	en	
paper	de	manera	gratuïta	i	el	24%	per	internet	i	sense	pagar	també.	El	percentatge	de	gent	que	ho	fa	
per	internet	i	pagant	és	molt	petit,	inferior	al	2%	en	tots	els	casos.	
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Biblioteques	

	

11-	Durant	el	2019,	quantes	vegades	ha	anat	a	la	biblioteca?	
	 Mitjana	 Desviació	 N	
Visitar	biblioteques	 7,589	 28,747	 900	
	

	

Almenys	
un	cop	a	
l’any	

D’una	a	tres	
vegades	a	

l’any	

Quatre	o	
més	cops	
a	l’any	

No	hi	ha	
anat	en	

l’últim	any	
Biblioteca	 36,4%	 14,2%	 22,2%	 63,6%	
	

Els	enquestats	diuen	que	han	anat	unes	8	vegades	a	l’any	de	mitjana	a	la	biblioteca.		

El	36%	ha	anat	a	la	biblioteca	almenys	un	cop	(el	14%	d’un	a	tres,	el	22%	més	de	tres)	i	quasi	dues	
terceres	parts	dels	enquestats,	el	64%	del	total,	diu	que	no	hi	ha	anat	durant	tot	el	2019.	

Els	 enquestats	 que	més	han	dit	 haver	 anat	 almenys	 un	 cop	 a	 la	 biblioteca	 durant	 el	 2019	 són	 les	
dones,	els	més	joves,	els	individus	d’altres	nacionalitats,	els	que	tenen	un	major	nivell	educatiu	(de	
nou	veiem	una	relació	directa)	i	els	estudiants.	

	

11.1-	Quin	és	el	motiu	principal	pel	qual	va	anar	a	la	biblioteca	durant	el	2019?	

 
freqüències Percentatges 

Total 328 100 
Per a prendre en préstec llibres o retornar-los 92 28,0 
Per a estudiar 78 23,8 
Per a acompanyar a altres persones (nens, majors, etc.) 67 20,4 
Per a consultar o llegir allà llibres de la biblioteca 49 14,9 
Per a usar Internet 12 3,7 
Per a consultar o llegir allà revistes i/o periòdics 7 2,1 
Per assistir a alguna activitat programada (club de lectura, etc) 5 1,5 
Per a prendre en préstec audiovisuals o retornar-los 1 0,3 
Per a consultar o veure o escoltar allà audiovisuals 1 0,3 
Altres 15 4,6 
Ns/nc 1 0,3 

	

Els	motius	principals	pels	quals	han	anat	els	enquestats	a	la	biblioteca	són	en	un	28%	dels	casos	per	a	
prendre	en	préstec	llibres	o	retornar-los,	en	un	24%	per	estudiar,	en	el	20%	per	acompanyar	a	altres	
persones	 i	en	el	15%	dels	casos	per	a	consultar	o	 llegir	allà	 llibres.	Per	sota	del	5%	trobem	motius	
com	utilitzar	internet,	llegir	revistes	i/o	diaris	o	assistir	a	activitats	programades	entre	d’altres,	com	
imprimir	documents,	fer	treballs	o	feines	i	per	l’ambient	i	la	tranquil·litat.	

Els	homes	diuen	en	major	proporció	que	han	anat	a	la	biblioteca	per	estudiar,	mentre	que	les	dones	
per	 prendre	 en	 préstec	 llibres	 o	 tornar-lo.	 A	 mesura	 que	 augmenta	 l’edat,	 també	 ho	 fa	 el	
percentatge	d’individus	que	diuen	anar	per	agafar	llibres	en	préstec,	i	el	contrari	passa	amb	els	que	
diuen	anar	per	estudiar.	També		observem	que	a	major	nivell	educatiu	més	freqüent	és	anar	a	buscar	
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llibres,	 i	 en	 relació	 amb	 l’ocupació,	 els	 jubilats	 són	 els	 que	més	 van	 a	 buscar	 llibres	 en	 préstec	 i,	
lògicament,	els	estudiants	els	que	més	hi	van	per	estudiar.	

	

11.2-	Quina	és	la	raó	que	més	influeix	en	el	fet	que	no	vagi	més	a	la	biblioteca?	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 
No ho necessita 344 38,2 
Per falta d'interès 171 19,0 
Per falta de temps 145 16,1 
Prefereix accedir per Internet 88 9,8 
Ja he anat suficients vegades 52 5,8 
Són incòmodes (sorolloses, poca llum ,etc..) 21 2,3 
Horari limitat 17 1,9 
Per motius de salut / discapacitat 14 1,6 
Desconeixement que existeixin en la zona o del  
seu funcionament (horaris, preu, etc.) 9 1,0 

Tenen poques prestacions 5 0,6 
Altres 30 3,3 
Ns/nc 4 0,4 

	

Quan	se’ls	demana	perquè		no	van	o	perquè	no	van	més	a	la	biblioteca,	els	enquestats	diuen	en	un	
38%	 dels	 casos	 que	 no	 ho	 necessiten,	 en	 el	 19%	 per	manca	 d’interès,	 en	 el	 16%	 que	 els	 hi	 falta	
temps,	el	10%	diu	que	prefereix	accedir	a	través	d’internet	i	el	6%	que	ja	ha	anat	suficients	vegades.	
Per	sota	del	5%	trobem	raons	com:	que	són	incòmodes,	que	l’horari	és	limitat,	o	per	motius	de	salut	
entre	d’altres.	

Els	individus	de	45	a	64	anys	són	els	que	més	diuen	que	no	ho	necessiten,	els	de	30	a	44	els	que	més	
diuen	no	tenir	temps,	i	els	més	grans	els	que	mencionen	més	la	falta	d’interès.	Per	ocupació	veiem	
com	els	que	menys	 interès	presenten	són	els	 treballadors	de	 la	 indústria,	 construcció	 i	 agricultura	
seguits	dels	treballadors	no	qualificats.	Aquests	últims	són	també	els	que	més	diuen	que	no	tenen	
temps.		
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12-	Al	llarg	del	2019,	amb	quina	freqüència	va	visitar	o	assistir	a	un/a...?	
	 Mitjana	 Desviació	
Conferència	 1,460	 3,298	
Zoo	o	parc	d’animals	 0,252	 0,607	
Parc	temàtic	 0,464	 1,044	
Festival	 0,410	 1,007	
Parc	natural	 2,463	 3,963	
	

	

Els	 enquestats	 afirmen	 haver	 anat	 durant	 el	 2019	 de	 mitjana	 2,5	 vegades	 a	 parcs	 naturals	 i	 1,5	
vegades	a	conferències.	Amb	mitjanes	inferiors	a	1	trobem	els	parcs	temàtics	(0,5),	els	festivals	(0,4)	
i	els	zoos	o	parcs	d’animals	(0,3).	

	

Visites	o	assistència	durant	el	2019	

	

Almenys	un	
cop	a	l’any	

D’una	a	tres	
vegades	a	l’any	

Quatre	o	més	
cops	a	l’any	

No	hi	ha	anat	
en	l’últim	any	

Conferència	 39,8%	 26,0%	 13,8%	 60,2%	
Zoo	o	parc	d’animals	 18,3%	 18,0%	 0,3%	 81,7%	
Parc	temàtic	 29,3%	 28,0%	 1,3%	 70,7%	
Festival	 24,0%	 22,0%	 2,0%	 76,0%	
Parc	natural	 60,1%	 34,7%	 25,4%	 39,9%	
	

Més	de	la	meitat	dels	enquestats,	el	60%,	diu	haver	anat	a	un	parc	natural	almenys	un	cop	durant	el	
2019,	 el	 40%	 a	 una	 conferència	 i	 el	 29%	 a	 un	 parc	 temàtic,	mentre	 que	 el	 24%	han	 anat	 a	 algun	
festival,	el	18%	a	un	parc	d’animals	o	zoo	durant	el	2019.	

Si	 analitzem	 els	 creuaments	 amb	 les	 variables	 sociodemogràfiques,	 observem	 com	 els	 enquestats	
que	més	diuen	haver	anat	almenys	un	cop	a	una	conferència	són	els	més	 joves,	els	andorrans,	els	
que	 tenen	 estudis	 terciaris,	 els	 estudiants,	 els	 individus	 amb	major	 nivell	 d’ingressos	 i	 els	 que	 no	
treballen	els	caps	de	setmana	habitualment.	

En	el	cas	dels	zoos	o	parcs	d’animals,	els	que	més	diuen	haver	anat	almenys	un	cop	són	els	de	30	a	
44	anys,	els	que	perceben	uns	ingressos	entre	els	2000€	i	2999€	i	els	que	treballen	habitualment	un	
o	més	caps	de	setmana.	
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Per	altra	banda,	els	individus	d’entre	30	i	44	anys,	els	que	tenen	major	nivell	educatiu,	els	estudiants	
i	els	que	no	treballen	habitualment	els	caps	de	setmana	són	els	que	més	diuen	haver	anat	almenys	1	
cop	a	parcs	temàtics.	

Respecte	als	 festivals,	 trobem	els	homes,	els	més	 joves,	els	estudiants	 i	els	que	tenen	major	nivell	
d’ingressos.	

Per	últim,	en	el	cas	dels	parcs	naturals,	els	perfils	que	més	diuen	haver	anat	almenys	un	cop	són	els	
homes,	 els	 enquestats	 entre	 30	 i	 44	 anys,	 de	 nacionalitat	 andorrana,	 amb	 estudis	 terciaris,	 els	
professionals,	tècnics	i	similars,	els	que	tenen	major	nivell	d’ingressos	(la	relació	és	directa)	i	que	no	
treballen	els	caps	de	setmana.	
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NOMBRE	D’ACTIVITATS	
	
A	més	de	 l’anàlisi	 detallat	de	 totes	 les	 activitats	que	 s’ha	presentat	 fins	 ara,	 també	és	 interessant	
saber	si	les	persones	practiquen	una	varietat	més	o	menys	àmplia	d’activitats,	és	a	dir,	si	realitzen	un	
nombre	més	gran	o	més	reduït	del	conjunt	d’activitats	demanades,	ja	que	això	permet	visualitzar	si	
hi	ha	uns	determinats	perfils	de	població	amb	una	participació	cultural	més	diversa	i	altres	tenen	una	
participació	més	limitada.	
	
Activitats	culturals	realitzades	durant	l’any	2019	
	

 
freqüències Percentatges 

Total 900 100 
Llibres* (any) 706 78,4 
Premsa* (cada dia) 625 69,4 
Revistes* (mes) 355 39,4 
Biblioteca (any) 328 36,4 
Ràdio (cada dia) 542 60,2 
Televisió (cada dia) 694 77,1 
Cinema (més de 3 cops l'any) 517 57,4 
Música (cada dia o setmana) 841 93,4 
Concerts* (any) 424 47,1 
Teatre (any) 355 39,4 
Òpera (any) 75 8,3 
Dansa (any) 148 16,4 
Circ (any) 446 49,6 
Monument (any) 662 73,6 
Jaciment arqueològic (any) 305 33,9 
Museu (any) 574 63,8 
Exposició (any) 418 46,4 
Galeria d'art (any) 270 30,0 
Arxiu (any) 107 11,9 
Conferència (any) 358 39,8 
Festival (any) 216 24,0 
Zoo o parc d'animals (any) 165 18,3 
Parc temàtic (any) 264 29,3 
Parc natural (any) 541 60,1 
*	La	lectura	de	llibres	total	durant	l’any	inclou	els	casos	que	llegeixen	llibres	relacionats	amb	la	feina	o	estudis	(43,9%)	i	els	
que	 llegeixen	 llibres	per	oci	o	altres	motius	 (69,4%).	Entre	els	 lectors	de	premsa	cada	dia	es	comptabilitzen	tant	els	que	
llegeixen	premsa	d’informació	general	(67,4%)	com	els	que	llegeixen	premsa	esportiva	(19,0%).	La	dada	sobre	les	persones	
que	 llegeixen	 revistes	 almenys	 un	 cop	 al	 mes	 agrupa	 els	 lectors	 de	 revistes	 culturals	 (26,6%)	 i	 d’altres	 revistes	 (22,1).	
L’assistència	a	concerts	inclou	tant	els	concerts	de	música	clàssica	(17,2%)	com	els	de	música	moderna	(39,9%).	
	
En	aquesta	taula	es	detalla	 la	proporció	de	persones	que	han	realitzat	una	sèrie	d’activitats	durant	
l’any	2019	amb	una	freqüència	que	es	considera	pertinent	en	cada	cas,	seguint	les	pautes	utilitzades	
en	 altres	 estudis	 per	 elaborar	 un	 indicador	 similar.7	 En	 la	 majoria	 dels	 casos	 es	 tracta	 d’una	
freqüència	 anual	 (persones	 que	 ho	 han	 fet	 almenys	 un	 cop	 a	 l’any),	 com	 llegir	 llibres,	 anar	 a	 la	
biblioteca,	visites	a	llocs	d’interès	artístic	o	patrimonial	(museus,	monuments,	exposicions,	galeries,	
etc.),	assistència	a	concerts	o	activitats	relacionades	amb	les	arts	escèniques	(teatre,	òpera,	ballet...),	

																																																													
7	L’índex	d’omnivoritat	calculat	a	l’informe	del	CoNCA	(Consell	Nacional	de	la	Cultura	i	de	les	Arts)	(2018).	La	
participació	cultural	a	Catalunya	2013-2016.	
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així	 com	 l’assistència	 a	 altres	 esdeveniments	 (conferència	 o	 festival)	 o	 visites	 a	 parcs	 (d’animals,	
temàtics	o	naturals).	En	altres	casos	s’ha	seleccionat	una	freqüència	diària	(llegir	la	premsa,	veure	la	
televisió,	escoltar	la	ràdio	o	música),	una	freqüència	mensual	en	el	cas	de	la	lectura	de	revistes	i	de	
més	de	tres	cops	l’any	en	el	cas	del	cinema.	
	
Agrupació	(freqüència	i	percentatge	de	població)	segons	el	nombre	d’activitats	culturals	
realitzades	l’any	2019	i	mitjana	del	nombre	d’activitats	de	cada	grup	
	
freqüències Freqüències Percentatges Mitjana Desviació 

Total 900 100 11,040 4,412 

BAIX (1 a 5 activitats) 104 11,6 3,808 1,231 

MITJÀ BAIX (6 a 10 activitats) 301 33,4 8,096 1,459 

MITJÀ ALT (11 a 15 activitats) 340 37,8 12,918 1,393 

ALT (més de 15 activitats) 155 17,2 17,490 1,518 

	
Sobre	un	total	de	vint-i-quatre	activitats	seleccionades,	la	mitjana	d’activitats	realitzades	és	d’onze.	
Un	45%	de	les	persones	està	per	sota	de	la	mitjana	(menys	d’onze	activitats)	i	el	55%	han	fet	onze	o	
més	activitats	durant	l’any	2019.		
	
El	 nombre	 d’activitats	 s’ha	 agrupat	 en	 quatre	 categories:	 un	 11,6%	 dels	 enquestats	 van	 realitzar	
entre	1	i	5	activitats	durant	l’any	2019	(nivell	baix),	un	33,4%	entre	6	i	10	activitats	(nivell	mitjà	baix),	
un	37,8%	entre	11	i	15	activitats	(nivell	mitjà	alt)	i	un	17%	més	de	15	(nivell	alt).	
	
El	grup	classificat	com	a	alt	pel	que	fa	al	nombre	d’activitats	va	realitzar	17,5	activitats	diferents	de	
mitjana,	 i	 el	 grup	mitjà	alt	12,9.	Per	 sota,	amb	una	mitjana	de	8	activitats	 realitzades	durant	 l’any	
2019	hi	ha	el	grup	mitjà	baix	i	amb	3,8	activitats	el	grup	baix.	
	
Les	diferències	entre	homes	 i	dones	no	són	significatives	pel	que	 fa	al	nombre	d’activitats.	Segons	
l’edat	 s’observa	que	el	 nivell	 baix	d’activitats,	 és	 a	dir,	 la	 proporció	de	persones	que	han	 realitzat	
entre	una	i	cinc	activitats	durant	el	2019,	augmenta	en	augmentar	l’edat	mentre	que	els	més	joves	
estan	més	representats	en	els	grups	amb	un	nombre	mitjà	alt	i	alt	d’activitats	que	les	persones	de	65	
anys	o	més.	Els	enquestats	de	nacionalitat	andorrana	i	francesa	destaquen	en	el	nivell	mitjà	alt	i	alt.	
Segons	els	estudis	també	s’observa	una	relació	clara,	amb	una	major	proporció	en	els	grups	amb	un	
nombre	baix	 i	mitjà	baix	d’activitats	entre	 les	persones	amb	estudis	obligatoris	que	disminueix	en	
augmentar	 el	 nivell	 d’estudis,	 alhora	 que	 augmenta	 la	 proporció	 dels	 que	 han	 fet	 més	 activitats	
(grups	mitjà	alt	i	alt).	Aquesta	mateixa	relació	es	repeteix	amb	el	nivell	d’ingressos:	més	proporció	de	
persones	amb	un	nombre	baix	o	mitjà	baix	d’activitats	entre	les	quals	tenen	ingressos	inferiors	i	més	
proporció	 del	 grup	 mitjà	 alt	 i	 alt	 entre	 les	 persones	 que	 tenen	 ingressos	 més	 alts.	 Pel	 que	 fa	 a	
l’ocupació	 destaca	 que	 els	 jubilats	 i	 els	 aturats,	 seguits	 dels	 treballadors	 de	 la	 indústria	 i	 la	
construcció,	els	treballadors	del	comerç	i	l’hoteleria,	i	els	treballadors	no	qualificats,	presenten	una	
proporció	 superior	 en	 el	 nivell	 baix	 d’activitats,	 mentre	 que	 els	 directius,	 propietaris	 o	
comandaments	 intermedis,	 els	 professionals	 o	 tècnics,	 el	 personal	 administratiu	 i	 els	 estudiants	
tenen	més	 presència	 en	 el	 nivell	 alt	 del	 nombre	 d’activitats	 realitzades.	 També	 les	 persones	 que	
treballen	habitualment	els	caps	de	setmana	tenen	més	presència	en	els	grups	amb	un	nombre	baix	i	
mitjà	 baix	 d’activitats	 que	 les	 persones	 que	 no	 treballen	 els	 caps	 de	 setmana,	 i	 aquestes	 tenen	
percentatges	superiors	en	el	nivell	mitjà	alt	i	alt	d’activitats.	Quant	a	la	parròquia	de	residència,	els	
enquestats	de	les	parròquies	baixes	presenten	un	nombre	més	baix	d’activitats	que	els	que	viuen	a	
les	parròquies	altes	i	viceversa.	
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Percentatge	de	persones	segons	el	nombre	d’activitats	realitzades	durant	l’any	2019,	per	sexe,	
edat,	nacionalitat,	estudis,	ocupació,	ingressos,	treball	en	cap	de	setmana	i	parròquia	de	
residència	
	

% Horitzontals   
BAIX 
1 a 5 
activitats 

MITJÀ BAIX 
6 a 10 
activitats 

MITJÀ ALT 
11 a 15 
activitats  

ALT 
Més de 15 
activitats 

Total 900 11,6 33,4 37,8 17,2 
GENERE 900 11,6 33,4 37,8 17,2 
Home 457 10,5 32,8 38,5 18,2 
Dona 443 12,6 34,1 37,0 16,3 
            
EDAT 900 11,6 33,4 37,8 17,2 
De 15 a 29 anys 171 5,3 33,3 43,9 17,5 
De 30 a 44 anys 249 6,8 33,3 39,4 20,5 
De 45 a 64 anys 335 13,1 31,3 37,0 18,5 
65 o més anys 145 23,4 38,6 29,7 8,3 
            
NACIONALITAT 900 11,6 33,4 37,8 17,2 
Andorrana 417 6,0 28,3 44,6 21,1 
Espanyola 242 13,6 37,6 31,0 17,8 
Francesa 32 9,4 25,0 46,9 18,8 
Portuguesa 121 24,0 41,3 28,9 5,8 
Altres 88 15,9 38,6 33,0 12,5 
            
ESTUDIS 900 11,6 33,4 37,8 17,2 
Fins escolarització obligatòria 188 30,3 43,1 21,3 5,3 
Secundària 340 10,9 36,5 35,0 17,6 
Terciaris 371 2,7 25,6 48,8 22,9 
            
OCUPACIO 900 11,6 33,4 37,8 17,2 
Directius, propietaris i comandaments  94 3,2 35,1 30,9 30,9 
Personal administratiu i similars 98 3,1 23,5 52,0 21,4 
Professionals, tècnics i similars 168 1,2 22,6 44,6 31,5 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 18,4 40,8 31,3 9,5 
Treballadors de la indústria, construcció... 91 18,7 39,6 37,4 4,4 
Treballadors no qualificats 26 15,4 50,0 23,1 11,5 
Jubilats 129 24,0 38,8 29,5 7,8 
Estudiants 74 0,0 27,0 51,4 21,6 
Aturats i altres situacions 38 28,9 36,8 28,9 5,3 
            
INGRESSOS 900 11,6 33,4 37,8 17,2 
Menys de 1200 euros mensuals 279 15,8 40,1 33,3 10,8 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 14,1 38,5 31,3 16,1 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 11,2 31,3 43,5 14,0 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 4,4 25,0 44,9 25,7 
Més de 3000 euros mensuals 79 3,8 17,7 41,8 36,7 
            
CAPDESETMANA 656 9,5 33,1 38,3 19,2 
Treballa habitualment algun cap de setmana 327 12,5 34,9 36,4 16,2 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 6,4 31,3 40,1 22,2 
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PARROQUIA 900 11,6 33,4 37,8 17,2 
Parròquies altes 348 8,9 31,6 39,4 20,1 
Parròquies baixes 542 12,9 34,9 36,7 15,5 
No contesta 10 30,0 20,0 40,0 10,0 

	
Aquestes	dades	mostren	el	perfil	de	la	població	que	realitza	una	major	varietat	d’activitats:	els	joves,	
les	 persones	 de	 nacionalitat	 andorrana	 o	 francesa,	 amb	 estudis	 superiors,	 estudiants	 o	 amb	
ocupacions	 més	 qualificades	 i	 que	 normalment	 no	 treballen	 els	 caps	 de	 setmana,	 les	 que	 tenen	
ingressos	més	alts	i	que	viuen	a	les	parròquies	altes.	Per	contra	el	perfil	del	grup	baix	o	mitjà	baix	pel	
que	 fa	 al	 nombre	 d’activitats	 realitzades	 seria	 el	 de	 les	 persones	 de	 65	 anys	 o	més,	 amb	 estudis	
obligatoris,	jubilats,	aturats	o	treballadors	amb	menys	qualificació	professional	i	que	treballen	alguns	
caps	de	setmana,	les	persones	amb	menys	ingressos	i	les	que	viuen	a	les	parròquies	baixes.	
	
De	 forma	 resumida	es	 pot	 considerar	 que	 les	 persones	que	han	 realitzat	 una	 varietat	més	 àmplia	
d’activitats	 culturals	 tenen	 un	 perfil	 de	 major	 estatus	 social,	 que	 les	 que	 han	 fet	 menys	 nombre	
d’activitats.	
	
Hi	 ha	 diverses	 aportacions	 teòriques	 interessants	 per	 interpretar	 aquests	 resultats.	 Segons	 les	
teories	 de	 la	 legitimació	 cultural,	 les	 elits	 dominants	 tenen	 un	 capital	 cultural	 superior	 que	 es	
tradueix	 en	 gustos	 i	 pràctiques	 de	 cultura	 clàssica	 o	 d’alta	 cultura	 (òpera,	 ballet,	 teatre),	 que	 els	
distingeixen	 de	 la	 resta	 i	 en	 legitimen	 la	 dominació.	 Altres	 teories	 més	 recents	 incorporen	 un	
enfocament	 més	 individualista	 en	 considerar	 que	 en	 la	 societat	 de	 consum	 “els	 individus	 s’han	
alliberat	 dels	 ancoratges	 a	 la	 classe	 i	 a	 l’estatus	 i	 construeixen	 els	 seus	 estils	 de	 vida	 mitjançant	
eleccions	 personals	 en	 el	 mercat”.8	 Segons	 la	 teoria	 de	 l’omnivoritat	 cultural9	 s’estableix	 un	 nou	
tipus	de	relació	entre	l’estructura	social	i	els	gustos	i	pràctiques	culturals.	Les	classes	altes,	a	més	de	
les	activitats	d’alta	cultura,	també	consumeixen	cultura	popular	i	de	masses,	de	manera	que	el	seu	
consum	cultural	té	un	rang	més	ampli	que	el	de	les	persones	dels	estrats	socials	més	baixos.	D’una	
banda	es	considera	que	s’ha	reemplaçat	“l’antic	ordre	cultural	on	l’estatus	d’elit	estava	associat	a	un	
esnobisme	 excloent	 i	 restrictiu”	 per	 una	 dimensió	més	 democràtica	 i	 tolerant,	 però	 d’altra	 banda	
s’argumenta	que,	 tot	 i	que	s’ha	produït	aquesta	obertura,	es	manté	una	distinció	cultural	que	pot	
servir	per	manifestar	superioritat	cultural	i	social.	
	
	 	

																																																													
8	Consell	Nacional	de	la	Cultura	i	de	les	Arts	(2018).	La	participació	cultural	a	Catalunya	2013-2016.	
9	El	grup	de	població	que	s’anomena	omnívor	presenta	un	major	nombre	i	varietat	de	gustos	i	major	diversitat	
de	pràctiques	culturals.	Consell	Nacional	de	la	Cultura	i	de	les	Arts	(2018).	
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Percentatge	de	persones	que	han	realitzat	les	activitats,	segons	el	nombre	d’activitats	realitzades	
	

% Verticals   
BAIX 
1 a 5 
activitats 

MITJÀ BAIX 
6 a 10 
activitats 

MITJÀ ALT 
11 a 15 
activitats  

ALT 
Més de 15 
activitats 

Total 900 104 301 340 155 
Llibres (any) 78,4 28,8 69,1 92,9 98,1 
Premsa (cada dia) 69,4 39,4 63,8 73,5 91,6 
Revistes (mes) 39,4 19,2 28,9 43,5 64,5 
Biblioteca (any) 36,4 4,8 26,9 43,2 61,3 
Ràdio (cada dia) 60,2 32,7 56,8 65,0 74,8 
Televisió (cada dia) 77,1 83,7 76,4 75,3 78,1 
Cinema (més de 3 cops l'any) 57,4 5,8 42,9 72,4 87,7 
Música (cada dia o setmana) 93,4 80,8 92,4 96,2 98,1 
Concerts (any) 47,1 7,7 25,6 58,2 91,0 
Teatre (any) 39,4 3,8 15,0 53,5 80,0 
Òpera (any) 8,3 0,0 2,0 11,2 20,0 
Dansa (any) 16,4 0,0 5,6 20,0 40,6 
Circ (any) 49,6 19,2 37,9 55,3 80,0 
Monument (any) 73,6 21,2 59,1 90,9 98,7 
Jaciment arqueològic (any) 33,9 1,0 17,3 39,1 76,8 
Museu (any) 63,8 7,7 44,2 83,5 96,1 
Exposició (any) 46,4 6,7 22,3 60,9 88,4 
Galeria d'art (any) 30,0 2,9 11,0 37,6 68,4 
Arxiu (any) 11,9 0,0 6,3 10,9 32,9 
Conferència (any) 39,8 1,9 19,9 49,7 81,9 
Festival (any) 24,0 1,0 11,6 25,9 59,4 
Zoo o parc d'animals (any) 18,3 2,9 9,6 24,1 32,9 
Parc temàtic (any) 29,3 1,0 18,3 34,4 58,7 
Parc natural (any) 60,1 8,7 46,8 74,4 89,0 

	
Pel	 que	 fa	 a	 les	 diferents	 activitats	 realitzades,	 les	 persones	 amb	 un	 nombre	 baix	 d’activitats	
majoritàriament	 diuen	 que	 veuen	 la	 televisió	 (84%)	 i	 escolten	música	 (81%),	 seguit	 d’un	 39%	que	
llegeixen	premsa	 i	un	29%	que	 llegeixen	 llibres;	un	21%	van	visitar	algun	monument	 i	un	19%	van	
llegir	revistes	o	van	anar	al	circ,	mentre	que	la	resta	d’activitats	tenen	percentatges	inferiors,	algunes	
del	0%	(com	l’assistència	a	l’òpera,	al	ballet	o	visitar	un	arxiu)	o	entre	un	1%	i	un	2%	(parc	temàtic,	
festival,	conferència,	jaciment	arqueològic).		
	 	
Destaca	 que,	 a	 banda	 de	 veure	 la	 televisió	 i	 escoltar	 música	 que	 són	 les	 dues	 activitats	 més	
transversals	on	no	s’observen	diferències	importants	entre	els	quatre	grups,	en	la	resta	d’activitats	
augmenta	la	proporció	d’enquestats	que	van	realitzar	les	diferents	activitats	durant	l’any	2019,	amb	
percentatges	molt	superiors	entre	les	persones	dels	grups	mitjà	alt	i	alt.	Les	persones	del	grup	amb	
un	nombre	alt	d’activitats	 (les	que	han	participat	en	més	de	15	activitats),	presenten	percentatges	
per	 sobre	 del	 60%	 en	 la	majoria	 d’activitats,	 amb	 12	 activitats	 realitzades	 per	més	 del	 80%,	 i	 un	
mínim	del	20%	en	assistència	a	l’òpera.		
	
Les	 diferències	 observades	 en	 el	 nombre	 d’activitats	 realitzades	 en	 funció	 de	 les	 característiques	
sociodemogràfiques	coincideixen	amb	el	que	assenyala	 la	teoria	de	 l’omnivoritat	cultural	 i	amb	els	
resultats	observats	en	estudis	similars	(Consell	Nacional	de	la	Cultura	i	de	les	Arts,	2018)	i	mostren	la	
relació	d’aquest	indicador	amb	l’estratificació	social.	
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INTERÈS	I	ACTIVITATS	CULTURALS	REALITZADES	SEGONS	LES	CARACTERÍSTIQUES	
SOCIODEMOGRÀFIQUES	
	
Per	 veure	 si	 coincideixen	 els	 interessos	 i	 les	 pràctiques	 culturals,	 i	 per	 facilitar	 una	 interpretació	
global,	 en	els	 següents	 gràfics	es	detallen	 les	principals	 activitats	 culturals	 realitzades	durant	 l’any	
2019	i	l’interès	que	mostren	les	persones	enquestades	per	aquestes	mateixes	activitats	en	funció	de	
les	variables	sociodemogràfiques.	
	
Es	 presenten	 agrupades	 per	 àmbits	 similars	 per	 fer	 una	 comparació	 i	 valoració	 conjunta	 de	 les	
tendències	observades.		
	
LECTURA	
	

	
	
	 	

	
	
Les	dones	tenen	percentatges	superiors	en	la	lectura	de	llibres	per	oci	i	una	mica	més	en	la	lectura	
de	revistes	que	els	homes,	mentre	que	els	homes	destaquen	en	la	lectura	de	premsa	i	una	mica	més	
que	 les	 dones	 en	 la	 lectura	 de	 llibres	 per	 feina	 o	 estudis,	 seguint	 la	 mateixa	 tendència	 que	 en	
l’interès	declarat,	excepte	pel	que	fa	a	la	lectura	per	feina	o	estudis	que	la	mitjana	és	lleugerament	
superior	entre	 les	dones.	Segons	 l’edat,	 les	diferències	més	destacades	s’observen	en	 la	 lectura	de	
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llibres	per	feina	o	estudis	que	és	superior	entre	els	 joves	i	disminueix	en	augmentar	l’edat,	mentre	
que,	per	contra,	la	lectura	de	premsa	augmenta	amb	l’edat;	la	lectura	de	revistes	i	de	llibres	per	oci	
són	més	similars	en	tots	els	grups	d’edat.	També	destaca	que	la	lectura	de	llibres	per	feina	o	estudis	
és	 superior	 entre	 els	 estudiants	 mentre	 que	 el	 percentatge	 més	 baix	 correspon	 a	 les	 persones	
jubilades,	però	els	estudiants	són	els	que	tenen	el	percentatge	de	lectura	de	diaris	més	baix.	Pel	que	
fa	al	nivell	d’estudis	i	ingressos,	segueixen	la	mateixa	tendència:	el	percentatge	de	persones	que	més	
interès	 tenen	 i	 que	més	 llegeixen	 llibres,	 premsa	 i	 revistes	 són	 les	 que	 tenen	 estudis	 i	 ingressos	
superiors,	excepte	pel	que	fa	a	la	lectura	de	revistes	que	no	s’observa	aquesta	tendència	segons	els	
ingressos	sinó	que	es	manté	estable	en	tots	els	 intervals.	En	general	també	és	més	alt	 l’interès	 i	el	
percentatge	 de	 lectura	 entre	 les	 persones	 que	 no	 treballen	 els	 caps	 de	 setmana,	 excepte	 en	 la	
lectura	de	revistes.	
	
VISITES	CULTURALS		
	

	
	

	
	
En	relació	amb	les	visites	a	llocs	d’interès	artístic	o	patrimonial	no	s’aprecien	diferències	importants	
en	funció	del	gènere,	tot	i	que	sembla	que	les	dones	declaren	una	mica	més	d’interès	que	els	homes,	
mentre	 que	 el	 percentatge	 de	 visites	 durant	 l’any	 2019	 és	 una	 mica	 superior	 o	 similar	 entre	 els	
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homes.	 Els	 joves	 i	 els	 estudiants	 són	 els	 que	més	 interès	 declaren	 i	 més	 diuen	 que	 han	 realitzat	
visites	als	diferents	llocs,	i	en	general	tendeix	a	disminuir	en	els	grups	de	més	edat,	entre	els	jubilats	i	
els	 aturats	 i	 inactius.	 També	 s’observa	 un	major	 interès	 i	 percentatge	 de	 visites	 en	 augmentar	 el	
nivell	d’estudis	i	en	augmentar	els	ingressos.	Igualment	és	una	mica	superior	la	mitjana	d’interès	i	de	
visites	entre	els	enquestats	que	no	treballen	els	caps	de	setmana.	
	
BIBLIOTEQUES	I	ARXIUS	
	

	
	

	
	
	
Les	dones	 tenen	més	 interès	 i	han	anat	amb	més	proporció	a	 la	biblioteca	que	els	homes,	mentre	
que	no	hi	ha	gairebé	diferències	en	 l’interès	o	 les	visites	a	un	arxiu.	Els	 joves	 i	els	estudiats	també	
són	els	que	 tenen	més	 interès	 i	més	han	anat	a	 la	biblioteca	o	a	un	arxiu,	mentre	que	disminueix	
entre	les	persones	dels	grups	de	més	edat	i	entre	els	empresaris,	els	jubilats	i	els	aturats	o	inactius.	
L’interès	i	les	visites	a	biblioteques	i	arxius	durant	l’any	2019	augmenten	entre	les	persones	amb	més	
estudis.	 Les	 visites	 a	 la	 biblioteca	 són	 superiors	 entre	 les	 persones	 amb	 menys	 ingressos	 i	 el	
percentatge	 més	 baix	 correspon	 a	 les	 persones	 amb	 més	 ingressos,	 mentre	 que	 en	 relació	 amb	
l’arxiu	la	tendència	és	més	lineal	en	els	diferents	nivells	d’ingressos.	Les	persones	que	treballen	els	
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caps	de	setmana	tenen	un	percentatge	una	mica	superior	de	visites	a	biblioteques	 i	arxius	que	 les	
que	no	treballen	els	caps	de	setmana,	tot	i	que	les	diferències	no	són	molt	grans.	
CINEMA	I	CONTINGUTS	AUDIOVISUALS	
	

	
	

	
	
En	 l’enquesta	 es	 demanava	 l’interès	 pels	 continguts	 audiovisuals	 (pel·lícules,	 sèries,	 documentals,	
etc.),	però	es	va	demanar	la	freqüència	de	consum	de	televisió	en	qualsevol	dispositiu.		
	
Pràcticament	no	s’observen	diferències	en	 l’interès	 i	assistència	al	cinema	o	consum	de	continguts	
audiovisuals/televisió	 entre	 homes	 i	 dones.	 L’interès	 pel	 cinema	 i	 els	 continguts	 audiovisuals	 i	
l’assistència	al	cinema	és	superior	entre	els	joves,	els	estudiants	i	les	persones	amb	estudis	superiors,	
i	 disminueix	 en	 els	 grups	 de	més	 edat,	 entre	 els	 enquestats	 amb	 estudis	 obligatoris,	 els	 jubilats	 i	
aturats	i	inactius.	En	canvi,	el	consum	diari	de	televisió	és	més	baix	entre	els	joves,	els	estudiants	i	les	
persones	 amb	 estudis	 superiors,	 i	més	 alt	 entre	 els	 grups	 de	més	 edat,	 les	 persones	 amb	 estudis	
obligatoris	 i	 els	 jubilats.	 L’interès	 pel	 cinema	 i	 els	 continguts	 audiovisuals	 presenta	 una	 tendència	
més	lineal	en	funció	del	nivell	d’ingressos	i	el	treball	en	cap	de	setmana,	mentre	que	el	consum	de	
televisió	 i,	més	 clarament,	 l’assistència	 al	 cinema	 tendeixen	 a	 augmentar	 entre	 les	 persones	 amb	
més	 ingressos	 (excepte	en	 l’últim	 interval	on	 torna	a	 	disminuir)	 i	 les	que	no	 treballen	els	 caps	de	
setmana.	
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CONCERTS	I	ARTS	ESCÈNIQUES	
	 	

	
	

	
	
Les	 dones	 puntuen	 amb	 una	 mitjana	 més	 alta	 el	 seu	 interès	 pels	 concerts	 de	 música	 clàssica	 i	
representacions	 d’arts	 escèniques,	 i	 tot	 i	 que	 també	 hi	 ha	 un	 percentatge	 lleugerament	 superior	
entre	 les	dones	que	han	assistit	a	aquests	espectacles,	 les	diferències	entre	homes	 i	dones	no	són	
molt	grans.	Per	edat,	en	general	 l’interès	 i	 l’assistència	són	menors	entre	els	 joves	 i	augmenten	en	
augmentar	 l’edat,	excepte	en	el	 cas	del	 teatre	que	els	 joves	 tenen	més	 interès	 i	hi	ha	assistit	una	
mica	més	durant	 l’any	2019.	Segons	 l’ocupació	destaca	un	major	 interès	 i	assistència	al	 teatre	per	
part	dels	estudiants,	i	als	concerts	de	música	clàssica	i	a	l’òpera	per	part	dels	jubilats.	En	funció	del	
nivell	d’estudis	i	 ingressos	s’observa	que	tant	l’interès	com	l’assistència	en	tots	els	casos	augmenta	
entre	 les	persones	amb	estudis	més	alts	 i	amb	ingressos	superiors.	Pel	que	fa	al	treball	en	caps	de	
setmana,	 la	 diferència	 més	 clara	 és	 en	 l’interès	 i	 assistència	 al	 teatre,	 que	 és	 superior	 entre	 les	
persones	que	no	treballen	els	caps	de	setmana.	
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ALTRES	ESDEVENIMENTS	I	VISITES	

	

	

En	el	cas	de	l’assistència	a	altres	esdeveniments	culturals	com	una	conferència	o	una	fira	i	les	visites	
a	diferents	parcs	(d’animals,	temàtics	o	naturals)	es	mostren	les	dades	dels	enquestats	que	han	fet	
aquestes	activitats	durant	l’any	2019,	però	no	es	va	demanar	per	l’interès	per	aquestes	activitats.	
	
En	 general	 els	 homes,	 les	 persones	de	15	 a	 29	 anys	o	 entre	 30	 i	 44	 anys,	 amb	més	estudis	 i	més	
ingressos,	 les	 que	 no	 treballen	 els	 caps	 de	 setmana	 i	 els	 estudiants	 diuen	 han	 fet	 les	 diferents	
activitats	en	una	major	proporció	que	les	dones,	les	persones	de	més	edat,	amb	estudis	obligatoris,	
amb	ingressos	inferiors	i	que	treballen	els	caps	de	setmana	(amb	l’excepció	dels	parcs	d’animals	que	
ho	diuen	més	els	jubilats	i	les	persones	que	treballen	els	caps	de	setmana).	
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RESUM	DELS	PRINCIPALS	RESULTATS	SOBRE	L’OCI	I	EL	CONSUM	CULTURAL	
	
Les	 activitats	 culturals	 en	 què	 tenen	 més	 interès	 les	 persones	 enquestades	 són	 els	 continguts	
audiovisuals	(pel·lícules,	sèries,	documentals,	etc.)	amb	un	7,9	de	mitjana	en	una	escala	entre	0	i	10,	
seguits	del	cinema	(6,8),	llegir	llibres	per	oci,	entreteniment,	etc.	(6,5),	els	concerts	de	música	actual	
(6,4),	 llegir	 diaris	 (6,4),	 el	 circ	 sense	 animals	 (6,3),	 llegir	 llibres	 per	 feina	 o	 estudis	 (6,0)	 i	 visitar	
monuments	o	 jaciments	arqueològics	 (6,0).	Amb	una	mitjana	entre	5,3	 i	5,4	hi	ha	el	 teatre,	visitar	
museus	i	visitar	exposicions,	i	amb	una	mitjana	inferior	a	5	els	concerts	de	música	clàssica	(4,7)	i	les	
visites	a	galeries	d’art	(4,5),	destacant	que	les	que	menys	interessants	es	consideren	són	el	circ	amb	
animals	 (2,8),	 anar	a	 la	biblioteca	 (3,1),	 l’òpera	 (3,5),	 llegir	 revistes	 (3,7),	 consultar	arxius	 (3,8)	 i	 el	
ballet	o	dansa	(3,9).	
	

	
	
	 	



67	
	

Les	activitats	que	més	han	realitzat	les	persones	enquestades	durant	l’any	2019	són	escoltar	música	
(un	93%	amb	una	freqüència	setmanal	o	diària),	llegir	almenys	un	llibre	(78%),	veure	la	televisió	cada	
dia	(77%),	visitar	algun	monument	(74%),	llegir	la	premsa	cada	dia	(69%),	visitar	algun	museu	(64%),	
anar	 a	 un	parc	 natural	 (60%),	 escoltar	 la	 ràdio	 cada	dia	 (60%)	o	 al	 cinema	més	de	 tres	 cops	 l’any	
(57%).	En	l’altre	extrem,	entre	les	activitats	menys	freqüents,	amb	percentatges	per	sota	del	25%,	hi	
ha	 l’assistència	a	 festivals	 (24%),	 llegir	alguna	revista	al	mes	(22%),	anar	a	un	zoo	o	parc	d’animals	
(18%),	assistir	a	concerts	de	música	clàssica	(17%),	al	ballet	o	dansa	(16%),	anar	a	un	arxiu	(12%)	o	a	
l’òpera	(8%).	
	 	

	
En	els	llibres	s’inclou	tant	la	lectura	de	llibres	relacionats	amb	la	feina	o	estudis	com	de	llibres	per	oci	o	altres	motius.	La	
premsa	agrupa	premsa	d’informació	general	i	premsa	esportiva.	Per	a	les	revistes	també	s’ha	comptabilitzat	tant	la	lectura	
de	revistes	culturals	com	d’altres	revistes.	L’assistència	a	concerts	fa	referència	tant	a	concerts	de	música	clàssica	com	de	
música	moderna.	
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Pel	que	fa	a	les	pràctiques	culturals	actives,	és	a	dir,	activitats	artístiques	que	s’han	realitzat	com	a	
oci	o	en	el	temps	lliure	(no	de	manera	professional)	durant	 l’any	destaquen	la	fotografia	(63%)	 i	el	
vídeo	 (49%),	 probablement	 per	 la	 disponibilitat	 generalitzada	 de	 telèfons	 mòbils	 que	 fa	 que	 es	
puguin	 realitzar	 amb	 facilitat	 fotografies	 i	 vídeos	 en	 tot	 moment	 i	 per	 diferents	 motius.	 Un	 38%	
diuen	 que	 han	 fet	 activitats	 relacionades	 amb	 l’artesania	 (treballs	 d’agulla,	 ceràmica,	 ferralla,	
fusteria,	treball	metàl·lic	o	terrissa),	i	entre	un	10%	i	un	20%	han	realitzat	activitats	relacionades	amb	
la	pintura,	dibuix	o	escultura,	la	redacció	o	escriptura	(de	poesia,	obres	de	teatre,	històries,	editorials	
o	 ressenyes),	 cant	 o	 creació	 musical	 (instruments),	 dansa	 (socialment,	 en	 una	 representació	 o	
coreografia),	 disseny	 de	 pàgines	 web	 o	 blogs	 i	 altres	 activitats	 audiovisuals	 (com	 la	 gravació	 de	
pel·lícules),	i	el	teatre	és	l’activitat	menys	realitzada	de	les	demanades	(8%).	
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PRINCIPALS	DIFERÈNCIES	SEGONS	LES	VARIABLES	SOCIODEMOGRÀFIQUES	

	
Gènere	
	
Les	diferències	més	destacades	entre	homes	i	dones	són	les	relacionades	amb	la	lectura:	les	dones	
llegeixen	 en	 major	 proporció	 llibres	 per	 oci	 que	 els	 homes	 i	 també	 les	 revistes,	 mentre	 que	 els	
homes	 llegeixen	 la	 premsa	 en	 un	 percentatge	 superior	 que	 les	 dones	 i	 també	 una	mica	 més	 els	
llibres	per	feina	o	estudis.	Les	dones	han	anat	a	la	biblioteca	en	major	proporció	que	els	homes.	No	
s’aprecien	 diferències	 importants	 pel	 que	 fa	 als	 llocs	 d’interès	 artístic	 o	 patrimonial	 (museus,	
exposicions,	galeries,	monuments),	el	cinema	i	els	continguts	audiovisuals/televisió.	En	relació	amb	
els	concerts	de	música	clàssica	 i	a	 les	arts	escèniques	 (teatre,	òpera,	ballet)	 les	dones	declaren	un	
major	interès,	 i	també	hi	ha	un	percentatge	una	mica	superior	de	dones	que	han	assistit	a	aquests	
espectacles,	 tot	 i	 que	 les	 diferències	 no	 són	molt	 grans.	 Pel	 que	 fa	 a	 l’assistència	 a	 conferències,	
festivals	i	parcs	d’animals,	temàtics	o	naturals	és	superior	entre	els	homes.	
	
Edat		
	
En	 funció	 de	 l’edat	 es	 configuren	 gustos	 i	 hàbits	 clarament	 diferenciats	 en	 algunes	 activitats.	 Els	
joves	 (i	 els	 estudiants	 pel	 que	 fa	 a	 la	 situació	 ocupacional)	 destaquen	 en	 la	 lectura	 de	 llibres	 per	
estudis	o	 feina,	han	visitat	amb	més	 freqüència	 llocs	d’interès	artístic	o	patrimonial,	han	anat	a	 la	
biblioteca,	als	concerts	de	música	moderna,	al	cinema	i	una	mica	més	al	teatre	que	les	persones	més	
grans,	 i	 també	 a	 conferències	 i	 festivals,	 a	 més	 d’haver	 practicat	 la	 majoria	 de	 les	 activitats	
d’oci/aficions	 en	 el	 seu	 temps	 lliure	 (escriptura	 o	 redacció,	 pintura,	 dibuix	 o	 escultura,	 fotografia,	
disseny	de	pàgines	web	o	blogs,	cant	o	creació	musical	i	dansa).	En	general	s’observa	que	l’interès	i	
la	 pràctica	 d’aquestes	 activitats	 disminueix	 amb	 l’edat	 (a	 més	 edat	 menys	 interès	 per	 aquestes	
activitats	 i	menys	proporció	de	persones	que	les	han	realitzat).	D’altra	banda,	 les	persones	de	més	
edat	són	les	que	més	llegeixen	premsa,	veuen	la	televisió,	han	anat	a	l’òpera	i	a	concerts	de	música	
clàssica,	i	com	a	oci	han	realitzat	activitats	relacionades	amb	l’artesania.		
	
Nivell	d’estudis	i	ingressos	
	
També	s’ha	detectat	una	correlació	entre	l’interès	i	pràctica	d’algunes	activitats	i	el	nivell	d’estudis	i	
ingressos,	que	són	dues	variables	que	estructuren	la	posició	social	de	les	persones,	juntament	amb	
l’ocupació,	 que	 hi	 està	 relacionada.	 Així,	 en	 augmentar	 el	 nivell	 d’estudis	 i	 d’ingressos	 augmenta	
l’interès	i	el	percentatge	de	persones	que	han	realitzat	activitats	com	la	lectura	de	llibres	i	premsa,	
visites	 a	 llocs	 culturals,	 assistència	 a	 concerts	 tant	 de	 música	 clàssica	 com	 moderna,	 a	
representacions	d’arts	escèniques	(teatre,	òpera,	ballet)	 i	al	cinema,	 i	també	de	les	que	han	anat	a	
conferències,	 festivals	 i	parcs	d’animals,	parcs	temàtics	o	parcs	naturals.	Les	persones	amb	estudis	
més	baixos	tenen	una	proporció	una	mica	superior	pel	que	fa	a	veure	la	televisió,	i	les	persones	amb	
menys	ingressos	només	presenten	un	percentatge	superior	en	les	visites	a	la	biblioteca.	
	
Treball	en	cap	de	setmana		
	
La	majoria	d’activitats	 analitzades	 les	 realitzen	amb	més	 freqüència	 les	persones	que	no	 treballen	
habitualment	els	caps	de	setmana	(excepte	anar	a	biblioteques	 i	arxius	o	al	zoo/parc	d’animals).	Si	
bé	en	alguns	casos	no	hi	ha	diferències	molt	grans,	en	altres	sí	que	resulta	significatiu	que	siguin	les	
persones	que	treballen	alguns	caps	de	setmana	les	que	realitzen	en	menor	proporció	les	activitats,	
fet	que	es	pot	atribuir	a	la	menor	disponibilitat	de	temps	lliure	o	dificultats	de	compatibilitat	horària	
per	fer	algunes	activitats.	
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MOTIUS	PER	NO	REALITZAR	LES	ACTIVITATS	AMB	MÉS	FREQÜÈNCIA	
	
Els	motius	principals	pels	quals	les	persones	enquestades	diuen	que	no	han	anat	o	no	han	anat	amb	
més	freqüència	a	museus,	representacions	de	teatre,	concerts	de	música	moderna	o	al	cinema	són	
sobretot	la	manca	de	temps,	seguit	de	la	manca	d’interès	o	perquè	hi	ha	poca	oferta	al	país	o	no	en	
tenen	 a	 prop.	 En	 el	 cas	 de	 la	 música	 clàssica	 el	 principal	 motiu	 per	 no	 haver-hi	 anat	 és	 la	 falta	
d’interès,	seguit	de	la	manca	de	temps	i	 la	poca	oferta	al	país	o	prop	de	la	seva	zona.	La	manca	de	
temps	i	d’interès	també	són	les	respostes	més	esmentades	com	a	raons	per	no	llegir	més,	i	pel	que	
fa	a	anar	a	 la	biblioteca	el	primer	motiu	és	que	no	ho	necessiten,	seguit	de	 la	manca	d’interès	 i	 la	
manca	de	temps.	En	pràcticament	 tots	els	casos,	 les	persones	de	més	edat	són	 les	que	més	diuen	
que	no	han	fet	les	diferents	activitats	per	manca	d’interès,	mentre	que	en	els	altres	grups	d’edats	el	
primer	motiu	és	 la	manca	de	temps,	excepte	en	 l’assistència	a	concerts	de	música	clàssica	que	els	
joves	diuen	en	primer	lloc	que	no	hi	van	per	manca	d’interès.	
	
LLOCS	D’ASSISTÈNCIA	I	TIPUS	D’ENTRADES	
	
La	darrera	vegada	que	els	enquestats	van	assistir	al	teatre	o	a	un	concert	va	ser	en	major	proporció	a	
Andorra	i	en	segon	lloc	a	Espanya	o	França,	mentre	que	l’últim	cop	que	van	visitar	un	museu	va	ser	
en	major	proporció	a	algun	país	veí	i	en	segon	lloc	a	Andorra.	En	tots	els	casos	la	majoria	van	accedir	
amb	una	entrada	de	pagament	a	preu	normal.	
	
TIPUS	D’EQUIPAMENTS	I	GÈNERES	ARTÍSTICS/PROGRAMES	
	
Pel	que	fa	al	tipus	d’equipaments	visitats	o	als	gèneres	artístics	de	les	activitats	realitzades	destaca	
que	 el	 tipus	 de	 museu	 que	 més	 han	 visitat	 en	 la	 darrera	 ocasió	 és	 un	 museu	 d’art,	 l’última	
representació	de	teatre	que	han	vist	és	de	gènere	còmic	o	actual,	i	el	tipus	de	música	que	més	han	
escoltat	 és	 pop/rock,	 música	 del	 món,	 folklòrica	 o	 ètnica,	 música	 clàssica	 i	 música	 electrònica	 o	
techno;	pel	que	fa	a	la	pel·lícula	que	van	veure	l’última	vegada	que	van	anar	al	cinema	era	sobretot	
d’acció,	 de	 gènere	 infantil	 o	 comèdia,	 els	 programes	 que	 més	 es	 veuen	 a	 la	 televisió	 són	 els	
informatius	 i	 notícies,	 seguit	 de	 les	 sèries	 i	 pel·lícules,	 els	programes	 culturals	o	documentals	 i	 els	
programes	 esportius,	 mentre	 que	 a	 la	 ràdio	 els	 programes	 que	 acostumen	 a	 escoltar	 són	 els	 de	
música	i	les	notícies	i	informatius;	el	gènere	literari	de	l’últim	llibre	que	han	llegit	més	esmentat	és	la	
novel·la	clàssica	o	contemporània,	i	en	menor	proporció	de	ciències	socials	i	humanitats,	i	altres	com	
biografies	o	memòries	o	d’autoajuda	i	coneixement	personal.	
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COMPARATIVA	INTERNATIONAL		
	
	
En	les	següents	taules	es	mostren	els	resultats	de	l’Enquesta	d’oci	i	consum	cultural	d’Andorra	2020	i	
les	dades	d’una	enquesta	similar	realitzada	a	Espanya	entre	el	2018	i	el	2019.10	
	
A	 l’hora	de	comparar	aquestes	dades	cal	 tenir	en	compte	diversos	 factors	que	poden	suposar	una	
limitació	per	aquesta	comparabilitat.	D’una	banda	la	metodologia	utilitzada	per	realitzar	el	treball	de	
camp,	que	en	el	cas	de	 l’enquesta	d’Andorra	es	va	 fer	mitjançant	una	enquesta	 telefònica	mentre	
que	 en	 l’enquesta	 d’Espanya	 es	 va	 realitzar	 de	 manera	 personal.	 Això	 pot	 presentar	 certes	
diferències	o	limitacions.	En	primer	lloc,	pot	suposar	una	major	facilitat	en	la	comunicació	entre	els	
entrevistadors	i	els	entrevistats	en	el	cas	de	les	enquestes	personals	(tant	per	la	possibilitat	d’aclarir	
dubtes	 dels	 enquestats	 com	 la	 sensació	 de	 tenir	 més	 temps	 per	 reflexionar	 i	 contestar	 les	
preguntes),	en	segon	lloc	una	diferència	a	nivell	educatiu.	D’altra	banda,	en	l’enquesta	d’Espanya	es	
demanava	 per	 les	 activitats	 realitzades	 en	 el	 darrer	 any,	 és	 a	 dir	 durant	 els	 12	 mesos	 anteriors	
(també	es	demanava	per	les	que	van	fer	en	el	darrer	trimestre),	el	que	suposa	un	període	temporal	
més	recent	que	en	el	cas	de	l’enquesta	d’Andorra	que	es	va	demanar	per	les	activitats	que	van	fer	
durant	 l’any	2019,	és	a	dir	més	de	cinc	mesos	abans	de	la	realització	de	l’enquesta,	 i	per	tant	amb	
més	dificultats	de	 recordar	amb	exactitud	 les	pràctiques	culturals	 realitzades	en	aquell	període	de	
referència.	Aquesta	temporalitat	es	va	decidir	en	funció	del	moment	que	es	va	fer	el	treball	de	camp,	
que	 va	 ser	 durant	 el	 període	de	 confinament	per	 la	 pandèmia	de	 covid-19,	 i	 que	per	 tant	 no	 feia	
possible	demanar	per	un	període	més	recent	pels	canvis	en	el	comportament	i	hàbits	durant	aquells	
mesos.	
	
El	 fet	 que	 en	 totes	 les	 dades	 s’observi	 un	 percentatge	 superior	 a	 Andorra	 que	 a	 Espanya	 està	
condicionat	 per	 aquestes	 diferències	 metodològiques,	 però	 també	 pot	 haver-hi	 una	 part	 de	
comportament	 diferencial	 de	 la	 població	 d’Andorra	 per	 les	 característiques	 del	 país,	 on	hi	 ha	 una	
major	proximitat	als	llocs	on	es	desenvolupen	les	activitats	en	la	majoria	dels	casos,	o	pel	fet	que	hi	
ha	 molta	 mobilitat	 també	 fora	 del	 país	 en	 la	 qual	 s’aprofita	 per	 realitzar	 activitats,	 visitar	
determinats	llocs	o	assistir	a	alguns	esdeveniments	culturals.	
	
Activitats	realitzades	almenys	una	vegada	al	mes	

	
Andorra	 Espanya	

Escoltar	música	 96,6	 85,8	
Televisió		 93,2	 90,9	
Ràdio	 83,2	 75,4	
Publicacions	periòdiques	 92,1	 76,9	
Premsa	d’informació	general	 90,5	 69,7	
Premsa	esportiva	 38,4	 34,6	
Revistes	culturals	 26,6	 22,7	
Activitats	realitzades	almenys	una	vegada	a	l’any	

	
Andorra	 Espanya	

Museus,	exposicions	i	galeries	d'art	 72,3	 46,7	
Visitar	museus	 63,8	 40,5	
Visitar	exposicions	 46,4	 29,8	
Visitar	galeries	d'art	 30,1	 16,0	
Monuments	i	jaciments	arqueològics	 75,1	 50,8	
Visitar	monuments	 73,6	 49,3	

																																																													
10	Ministerio	de	Cultura	y	Deporte	(2019).	Encuesta	de	hábitos	y	prácticas	culturales	2018-2019.		
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Jaciments	arqueològics	 33,9	 21,8	
Consultar	arxius	 11,9	 7,1	
Arts	escèniques	i	concerts	 76,8	 46,8	
Arts	escèniques	 68,2	 26,6	
Teatre	(inclou	teatre	musical)	 39,4	 24,5	
Òpera	 8,3	 3,3	
Ballet	o	dansa	 16,4	 8,0	
Circ	 49,6	 7,3	
Concerts	 47,1	 34,2	
Música	clàssica	 17,2	 9,4	
Música	moderna	 39,9	 30,1	
Cine	 78,1	 57,8	
Lectura	general	 78,4	 65,8	
Lectura	per	professió	o	estudis	 44,0	 33,5	
Lectura	per	oci	 69,6	 59,5	
Biblioteques	 36,4	 26,8	
	
Activitats	artístiques	realitzades	durant	l’any	(pràctiques	culturals	actives)	
	

	
Andorra	 Espanya	

Redacció/escriptura	(poesia,	obres	de	teatre,	històries,	editorials	i	ressenyes)	 22,1	 8,7	
Pintura,	dibuix	o	escultura	 27,9	 16,1	
Artesania	(treballs	d'agulla,	ceràmica,	ferralla,	fusteria,	treball	metàl·lic	o	
terrissa)	 37,9	 10,3	

Fotografia	 62,6	 28,8	
Vídeo	 48,9	 16,7	
Disseny	de	pàgines	web	o	blogs	 12,9	 3,2	
Teatre	(interpretació,	narració	de	contes	o	comèdia)	 8,1	 2,2	
Dansa	(socialment,	en	una	representació	o	coreografia)	 15,4	 6,2	
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ANNEXOS		
	

1-	Com	qualificaria	el	seu	interès	per	les	activitats	culturals	següents,	en	una	escala	on	0	és	cap	
interès	i	10,	molt	interès.	

Llegir	llibre	per	feina	o	estudis	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 6,045 3,033 
GENERE 900 6,045 3,033 
Home 457 5,895 2,866 
Dona 443 6,200 3,193 
        
EDAT 900 6,045 3,033 
De 15 a 29 anys 171 6,363 2,391 
De 30 a 44 anys 249 6,345 2,861 
De 45 a 64 anys 335 6,105 3,118 
65 o més anys 145 5,007 3,565 
        
NACIONALITAT 900 6,045 3,033 
Andorrana 417 6,406 2,891 
Espanyola 242 5,862 3,070 
Francesa 32 6,781 2,937 
Portuguesa 121 5,183 3,119 
Altres 88 5,739 3,232 
        
ESTUDIS 900 6,045 3,033 

Fins escolarització obligatòria 188 4,668 3,216 

Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de grau mitjà < 2 anys) 340 5,749 2,991 
Terciaris (FP de grau superior >=2 anys, universitat (3-5 anys), 
doctorat). 371 7,027 2,611 

Ns/nc 1 0,000   
        
OCUPACIO 900 6,045 3,033 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 6,447 3,043 
Personal administratiu i similars 98 6,694 2,451 
Professionals, tècnics i similars 168 7,292 2,513 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 5,808 2,923 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 4,822 2,955 
Treballadors no qualificats 26 4,308 3,631 
Jubilats 129 4,977 3,575 
Estudiants 74 6,459 2,042 
Aturats i altres  
situacions 38 5,711 3,616 

No contesta 3 7,667 0,577 
        
INGRESSOS 900 6,045 3,033 
Menys de 1200 euros mensuals 279 5,761 3,167 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 5,432 3,193 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 6,168 2,909 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 6,603 2,782 
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Més de 3000 euros mensuals 79 7,244 2,359 
        
CAPDESETMANA 656 6,219 2,938 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 6,250 2,852 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 6,188 3,025 
        
PARROQUIA 900 6,045 3,033 
Parròquies altes 348 6,352 2,904 
Parròquies baixes 542 5,887 3,083 
No contesta 10 3,900 3,479 

	

Llegir	llibres	per	altres	raons	

freqüències	 		 Mitjana	 Desviació	
Total	 900	 6,508	 2,895	
GENERE	 900	 6,508	 2,895	
Home	 457	 5,888	 2,760	
Dona	 443	 7,147	 2,896	
		 		 		 		
EDAT	 900	 6,508	 2,895	
De	15	a	29	anys	 171	 6,538	 2,810	
De	30	a	44	anys	 249	 6,398	 2,757	
De	45	a	64	anys	 335	 6,588	 3,046	
65	o	més	anys	 145	 6,476	 2,892	
		 		 		 		
NACIONALITAT	 900	 6,508	 2,895	
Andorrana	 417	 6,861	 2,674	
Espanyola	 242	 6,339	 2,994	
Francesa	 32	 7,344	 2,755	
Portuguesa	 121	 5,264	 3,247	
Altres	 88	 6,705	 2,692	
		 		 		 		
ESTUDIS	 900	 6,508	 2,895	
Fins	escolarització	obligatòria	 188	 5,447	 3,158	
Secundària	(batxillerat,	selectivitat,	FP	de	grau		
mitjà	<	2	anys)	 340	 6,356	 2,816	

Terciaris	(FP	de	grau	superior	>=2	anys,		
universitat	(3-5	anys),	doctorat).	 371	 7,202	 2,622	

Ns/nc	 1	 0,000	 		
		 		 		 		
OCUPACIO	 900	 6,508	 2,895	
Directius,	propietaris	i	comandaments	intermedis	 94	 6,457	 3,123	
Personal	administratiu	i	similars	 98	 7,184	 2,391	
Professionals,	tècnics	i	similars	 168	 7,185	 2,635	
Treballadors	del	comerç,	hostaleria	i	serveis	 179	 6,263	 2,997	
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Treballadors	de	la	indústria,	construcció	i	agricultura	 91	 5,154	 2,848	
Treballadors	no	qualificats	 26	 5,654	 3,532	
Jubilats	 129	 6,698	 2,780	
Estudiants	 74	 6,770	 2,285	
Aturats	i	altres	situacions	 38	 5,684	 3,856	
No	contesta	 3	 7,000	 0,000	
		 		 		 		
INGRESSOS	 900	 6,508	 2,895	
Menys	de	1200	euros	mensuals	 279	 6,423	 3,022	
De	1200	a	1499	euros	mensuals	 192	 6,109	 2,929	
De	1500	a	1999	euros	mensuals	 214	 6,654	 2,883	
De	2000	a	2999	euros	mensuals	 136	 6,632	 2,754	
Més	de	3000	euros	mensuals	 79	 7,165	 2,514	
		 		 		 		
CAPDESETMANA	 656	 6,485	 2,918	
Treballa	habitualment	1	o	més	caps	de	setmana	 327	 6,312	 2,971	
No	treballa	els	caps	de	setmana	habitualment	 329	 6,657	 2,859	
		 		 		 		
PARROQUIA	 900	 6,508	 2,895	
Parròquies	altes	 348	 6,727	 2,764	
Parròquies	baixes	 542	 6,382	 2,958	
No	contesta	 10	 5,700	 3,653	
	

Llegir	diaris	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 6,367 2,819 
GENERE 900 6,367 2,819 

Home 457 6,508 2,695 
Dona 443 6,223 2,937 
        

EDAT 900 6,367 2,819 

De 15 a 29 anys 171 5,491 2,959 
De 30 a 44 anys 249 6,169 2,848 
De 45 a 64 anys 335 6,871 2,528 
65 o més anys 145 6,583 2,979 

        

NACIONALITAT 900 6,367 2,819 
Andorrana 417 6,599 2,711 
Espanyola 242 6,427 2,759 
Francesa 32 6,969 2,800 
Portuguesa 121 5,744 2,803 

Altres 88 5,750 3,305 

        
ESTUDIS 900 6,367 2,819 
Fins escolarització obligatòria 188 5,679 2,912 
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Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de grau mitjà < 2 anys) 340 6,226 2,797 
Terciaris (FP de grau superior >=2 anys, universitat (3-5 anys), 
doctorat). 371 6,857 2,704 

Ns/nc 1 2,000   
        
OCUPACIO 900 6,367 2,819 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 6,989 2,668 
Personal administratiu i similars 98 6,806 2,646 
Professionals, tècnics i similars 168 6,845 2,452 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 5,855 2,974 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 6,187 2,521 
Treballadors no qualificats 26 6,538 3,409 
Jubilats 129 6,664 2,957 
Estudiants 74 5,419 2,804 
Aturats i altres situacions 38 5,289 3,179 
No contesta 3 5,000 3,464 
        
INGRESSOS 900 6,367 2,819 

Menys de 1200 euros mensuals 279 5,853 3,044 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 6,167 2,803 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 6,565 2,640 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 6,985 2,465 
Més de 3000 euros mensuals 79 7,077 2,734 
        

CAPDESETMANA 656 6,476 2,748 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 6,321 2,925 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 6,631 2,555 
        
PARROQUIA 900 6,367 2,819 

Parròquies altes 348 6,424 2,791 
Parròquies baixes 542 6,355 2,842 
No contesta 10 5,100 2,470 

	

Llegir	revistes	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 3,700 2,917 
GENERE 900 3,700 2,917 
Home 457 3,460 2,824 
Dona 443 3,948 2,994 
        
EDAT 900 3,700 2,917 
De 15 a 29 anys 171 3,690 2,821 
De 30 a 44 anys 249 3,594 2,888 
De 45 a 64 anys 335 3,699 2,892 
65 o més anys 145 3,897 3,151 
        
NACIONALITAT 900 3,700 2,917 
Andorrana 417 3,796 2,805 
Espanyola 242 3,508 3,037 
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Francesa 32 5,063 3,282 
Portuguesa 121 3,264 2,851 
Altres 88 3,875 2,931 
        
ESTUDIS 900 3,700 2,917 
Fins escolarització obligatòria 188 3,101 3,009 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 3,538 2,918 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 4,162 2,801 

Ns/nc 1 0,000   
        
OCUPACIO 900 3,700 2,917 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 3,638 3,037 
Personal administratiu i similars 98 4,041 2,806 
Professionals, tècnics i similars 168 3,869 2,664 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 3,408 2,969 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 2,758 2,714 
Treballadors no qualificats 26 4,962 2,645 
Jubilats 129 4,186 3,206 
Estudiants 74 3,676 2,858 
Aturats i altres situacions 38 3,500 2,911 
No contesta 3 2,333 3,215 
        
INGRESSOS 900 3,700 2,917 
Menys de 1200 euros mensuals 279 3,853 3,080 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 3,380 2,904 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 3,589 2,918 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 3,721 2,682 
Més de 3000 euros mensuals 79 4,203 2,700 
        
CAPDESETMANA 656 3,617 2,862 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 3,639 2,908 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 3,596 2,819 
        
PARROQUIA 900 3,700 2,917 
Parròquies altes 348 3,784 2,902 
Parròquies baixes 542 3,666 2,933 
No contesta 10 2,600 2,591 

	

Anar	a	la	biblioteca	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 3,136 3,288 
GENERE 900 3,136 3,288 
Home 457 2,632 3,004 
Dona 443 3,655 3,485 
        
EDAT 900 3,136 3,288 
De 15 a 29 anys 171 4,187 3,162 
De 30 a 44 anys 249 3,076 3,153 
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De 45 a 64 anys 335 2,889 3,317 
65 o més anys 145 2,566 3,356 
        
NACIONALITAT 900 3,136 3,288 
Andorrana 417 3,459 3,248 
Espanyola 242 2,719 3,298 
Francesa 32 3,438 3,574 
Portuguesa 121 2,455 3,183 
Altres 88 3,580 3,279 
        
ESTUDIS 900 3,136 3,288 
Fins escolarització obligatòria 188 2,372 3,203 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 3,044 3,263 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 3,614 3,285 

Ns/nc 1 1,000   
        
OCUPACIO 900 3,136 3,288 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 2,581 3,034 
Personal administratiu i similars 98 3,163 3,207 
Professionals, tècnics i similars 168 3,649 3,228 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 2,872 3,236 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 2,099 2,864 
Treballadors no qualificats 26 2,500 3,558 
Jubilats 129 2,899 3,533 
Estudiants 74 5,216 2,953 
Aturats i altres situacions 38 3,158 3,381 
No contesta 3 2,000 3,464 
        
INGRESSOS 900 3,136 3,288 
Menys de 1200 euros mensuals 279 3,731 3,525 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 2,896 3,294 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 2,710 3,060 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 3,126 2,926 
Més de 3000 euros mensuals 79 2,785 3,365 
        
CAPDESETMANA 656 2,954 3,197 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 2,994 3,159 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 2,915 3,238 
        
PARROQUIA 900 3,136 3,288 
Parròquies altes 348 3,374 3,280 
Parròquies baixes 542 2,994 3,285 
No contesta 10 2,500 3,567 

	

Visitar	museus	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 5,358 2,954 
GENERE 900 5,358 2,954 
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Home 457 5,166 2,950 
Dona 443 5,555 2,949 
        
EDAT 900 5,358 2,954 
De 15 a 29 anys 171 5,749 2,804 
De 30 a 44 anys 249 5,108 2,840 
De 45 a 64 anys 335 5,346 3,086 
65 o més anys 145 5,352 2,990 
        
NACIONALITAT 900 5,358 2,954 
Andorrana 417 5,868 2,649 
Espanyola 242 4,893 2,995 
Francesa 32 6,531 3,100 
Portuguesa 121 4,223 3,295 
Altres 88 5,352 3,040 
        
ESTUDIS 900 5,358 2,954 
Fins escolarització obligatòria 188 4,388 3,238 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 5,147 3,026 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 6,043 2,555 

Ns/nc 1 5,000   
        
OCUPACIO 900 5,358 2,954 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 5,287 3,043 
Personal administratiu i similars 98 5,908 2,679 
Professionals, tècnics i similars 168 5,768 2,663 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 5,061 3,182 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 4,319 2,913 
Treballadors no qualificats 26 4,192 3,250 
Jubilats 129 5,504 3,016 
Estudiants 74 5,811 2,636 
Aturats i altres situacions 38 5,526 3,177 
No contesta 3 6,333 0,577 
        
INGRESSOS 900 5,358 2,954 
Menys de 1200 euros mensuals 279 5,362 3,012 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 5,021 3,139 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 5,266 2,994 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 5,478 2,680 
Més de 3000 euros mensuals 79 6,203 2,483 
        
CAPDESETMANA 656 5,261 2,967 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 5,043 3,101 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 5,477 2,816 
        
PARROQUIA 900 5,358 2,954 
Parròquies altes 348 5,348 2,962 
Parròquies baixes 542 5,402 2,945 
No contesta 10 3,300 2,710 
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Visitar	exposicions	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 5,253 2,964 
GENERE 900 5,253 2,964 
Home 457 5,026 2,909 
Dona 443 5,488 3,006 
        
EDAT 900 5,253 2,964 
De 15 a 29 anys 171 5,614 2,757 
De 30 a 44 anys 249 5,044 2,806 
De 45 a 64 anys 335 5,272 3,068 
65 o més anys 145 5,145 3,202 
        
NACIONALITAT 900 5,253 2,964 
Andorrana 417 5,700 2,724 
Espanyola 242 4,781 3,071 
Francesa 32 6,625 3,035 
Portuguesa 121 4,215 3,134 
Altres 88 5,364 2,929 
        
ESTUDIS       
ESTUDIS 900 5,253 2,964 
Fins escolarització obligatòria 188 4,356 3,204 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 4,979 3,080 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 5,970 2,536 

Ns/nc 1 1,000   
        
OCUPACIO 900 5,253 2,964 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 5,362 2,983 
Personal administratiu i similars 98 5,643 2,660 
Professionals, tècnics i similars 168 5,714 2,738 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 4,989 3,128 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 4,077 2,872 
Treballadors no qualificats 26 4,115 3,204 
Jubilats 129 5,333 3,153 
Estudiants 74 5,797 2,532 
Aturats i altres situacions 38 5,474 3,278 
No contesta 3 5,000 1,732 
        
INGRESSOS 900 5,253 2,964 
Menys de 1200 euros mensuals 279 5,305 3,058 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 4,854 3,099 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 5,266 2,902 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 5,250 2,809 
Més de 3000 euros mensuals 79 6,013 2,609 
        
CAPDESETMANA 656 5,165 2,957 
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Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 5,076 3,058 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 5,252 2,854 
        
PARROQUIA 900 5,253 2,964 
Parròquies altes 348 5,310 2,897 
Parròquies baixes 542 5,232 3,005 
No contesta 10 4,400 3,204 

	

Visitar	galeries	d'art	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 4,546 3,126 
GENERE 900 4,546 3,126 
Home 457 4,361 3,067 
Dona 443 4,736 3,177 
        
EDAT 900 4,546 3,126 
De 15 a 29 anys 171 5,076 3,051 
De 30 a 44 anys 249 4,161 2,963 
De 45 a 64 anys 335 4,519 3,219 
65 o més anys 145 4,641 3,201 
        
NACIONALITAT 900 4,546 3,126 
Andorrana 417 4,897 3,003 
Espanyola 242 4,182 3,109 
Francesa 32 5,219 3,462 
Portuguesa 121 3,455 3,189 
Altres 88 5,136 3,104 
        
ESTUDIS 900 4,546 3,126 
Fins escolarització obligatòria 188 3,564 3,122 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 4,376 3,224 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 5,208 2,881 

Ns/nc 1 1,000   
        
OCUPACIO 900 4,546 3,126 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 4,606 3,080 
Personal administratiu i similars 98 4,878 2,968 
Professionals, tècnics i similars 168 4,738 3,059 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 4,302 3,310 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 3,648 2,892 
Treballadors no qualificats 26 3,231 3,326 
Jubilats 129 4,791 3,129 
Estudiants 74 5,581 2,750 
Aturats i altres situacions 38 4,079 3,490 
No contesta 3 4,000 1,732 
        
INGRESSOS 900 4,546 3,126 
Menys de 1200 euros mensuals 279 4,717 3,336 
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De 1200 a 1499 euros mensuals 192 4,271 3,037 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 4,435 3,046 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 4,316 3,003 
Més de 3000 euros mensuals 79 5,304 2,897 
        
CAPDESETMANA 656 4,409 3,128 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 4,272 3,216 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 4,544 3,037 
        
PARROQUIA 900 4,546 3,126 
Parròquies altes 348 4,681 3,144 
Parròquies baixes 542 4,480 3,113 
No contesta 10 3,400 3,134 

	

Visitar	monuments	o	jaciments	arqueològics	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 6,010 2,882 
GENERE 900 6,010 2,882 
Home 457 5,869 2,849 
Dona 443 6,156 2,912 
        
EDAT 900 6,010 2,882 
De 15 a 29 anys 171 6,462 2,464 
De 30 a 44 anys 249 5,944 2,956 
De 45 a 64 anys 335 6,051 2,885 
65 o més anys 145 5,497 3,132 
        
NACIONALITAT 900 6,010 2,882 
Andorrana 417 6,245 2,670 
Espanyola 242 5,868 2,915 
Francesa 32 6,875 2,860 
Portuguesa 121 5,074 3,312 
Altres 88 6,261 2,879 
        
ESTUDIS 900 6,010 2,882 
Fins escolarització obligatòria 188 5,149 3,247 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 5,912 2,946 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 6,550 2,481 

Ns/nc 1 1,000   
        
OCUPACIO 900 6,010 2,882 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 5,894 2,942 
Personal administratiu i similars 98 6,592 2,453 
Professionals, tècnics i similars 168 6,286 2,583 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 5,894 3,111 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 5,341 2,876 
Treballadors no qualificats 26 5,731 3,528 
Jubilats 129 5,581 3,201 
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Estudiants 74 6,730 2,016 
Aturats i altres situacions 38 6,026 3,300 
No contesta 3 5,333 3,055 
        
INGRESSOS 900 6,010 2,882 
Menys de 1200 euros mensuals 279 6,032 3,021 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 5,839 3,042 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 5,963 2,795 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 6,140 2,687 
Més de 3000 euros mensuals 79 6,253 2,559 
        
CAPDESETMANA 656 6,012 2,863 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 5,765 3,049 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 6,258 2,648 
        
PARROQUIA 900 6,010 2,882 
Parròquies altes 348 6,135 2,900 
Parròquies baixes 542 5,943 2,877 
No contesta 10 5,300 2,497 

	

Consultar	arxius	

 
Total     

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 3,758 3,171 
GENERE 900 3,758 3,171 
Home 457 3,754 3,120 
Dona 443 3,761 3,227 
        
EDAT 900 3,758 3,171 
De 15 a 29 anys 171 4,526 2,764 
De 30 a 44 anys 249 3,550 3,199 
De 45 a 64 anys 335 3,895 3,224 
65 o més anys 145 2,890 3,234 
        
NACIONALITAT 900 3,758 3,171 
Andorrana 417 4,199 3,025 
Espanyola 242 3,417 3,121 
Francesa 32 3,500 3,510 
Portuguesa 121 3,157 3,309 
Altres 88 3,517 3,447 
        
ESTUDIS 900 3,758 3,171 
Fins escolarització obligatòria 188 3,085 3,295 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 3,891 3,194 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 3,984 3,046 

Ns/nc 1 1,000   
        
OCUPACIO 900 3,758 3,171 
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Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 3,543 3,127 
Personal administratiu i similars 98 4,204 3,136 
Professionals, tècnics i similars 168 3,506 3,025 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 3,961 3,345 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 3,396 3,084 
Treballadors no qualificats 26 3,115 3,241 
Jubilats 129 3,124 3,269 
Estudiants 74 5,459 2,451 
Aturats i altres situacions 38 3,474 3,269 
No contesta 3 3,333 1,528 
        
INGRESSOS 900 3,758 3,171 
Menys de 1200 euros mensuals 279 3,867 3,227 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 3,849 3,228 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 3,589 3,159 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 3,778 3,100 
Més de 3000 euros mensuals 79 3,570 3,037 
        
CAPDESETMANA 656 3,701 3,164 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 3,929 3,216 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 3,474 3,099 
        
PARROQUIA 900 3,758 3,171 
Parròquies altes 348 4,066 3,105 
Parròquies baixes 542 3,587 3,207 
No contesta 10 2,111 2,421 

	

Cinema	

 
Total     

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 6,808 2,691 
GENERE 900 6,808 2,691 
Home 457 6,654 2,601 
Dona 443 6,966 2,775 
        
EDAT 900 6,808 2,691 
De 15 a 29 anys 171 7,661 2,012 
De 30 a 44 anys 249 7,353 2,380 
De 45 a 64 anys 335 6,696 2,616 
65 o més anys 145 5,111 3,245 
        
NACIONALITAT 900 6,808 2,691 
Andorrana 417 6,957 2,573 
Espanyola 242 6,624 2,921 
Francesa 32 6,844 3,081 
Portuguesa 121 6,702 2,495 
Altres 88 6,739 2,706 
        
ESTUDIS 900 6,808 2,691 
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Fins escolarització obligatòria 188 5,759 3,090 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 7,188 2,413 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 7,003 2,573 

Ns/nc 1 1,000   
        
OCUPACIO 900 6,808 2,691 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 6,777 2,532 
Personal administratiu i similars 98 7,510 2,267 
Professionals, tècnics i similars 168 6,911 2,466 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 7,061 2,380 
Treballadors de la indústria, construcció i  
agricultura 91 6,857 2,661 

Treballadors no qualificats 26 6,769 2,717 
Jubilats 129 5,195 3,263 
Estudiants 74 8,095 1,598 
Aturats i altres situacions 38 6,500 3,501 
No contesta 3 3,667 3,055 
        
INGRESSOS 900 6,808 2,691 
Menys de 1200 euros mensuals 279 6,595 3,052 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 6,964 2,465 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 6,883 2,586 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 6,846 2,650 
Més de 3000 euros mensuals 79 6,911 2,167 
        
CAPDESETMANA 656 6,998 2,475 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 6,810 2,674 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 7,185 2,248 
        
PARROQUIA 900 6,808 2,691 
Parròquies altes 348 6,779 2,600 
Parròquies baixes 542 6,800 2,756 
No contesta 10 8,200 1,989 

	

Continguts	audiovisuals	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 7,883 1,822 
GENERE 900 7,883 1,822 
Home 457 7,809 1,715 
Dona 443 7,959 1,925 
        
EDAT 900 7,883 1,822 
De 15 a 29 anys 171 8,503 1,449 
De 30 a 44 anys 249 8,064 1,779 
De 45 a 64 anys 335 7,701 1,800 
65 o més anys 145 7,257 2,075 
        
NACIONALITAT 900 7,883 1,822 
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Andorrana 417 7,938 1,780 
Espanyola 242 7,769 1,961 
Francesa 32 8,219 1,641 
Portuguesa 121 7,669 1,685 
Altres 88 8,114 1,847 
        
ESTUDIS 900 7,883 1,822 
Fins escolarització obligatòria 188 7,495 2,100 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de grau mitjà < 2 anys) 340 8,012 1,635 
Terciaris (FP de grau superior >=2 anys, universitat (3-5 anys), 
doctorat). 371 7,965 1,812 

Ns/nc 1 7,000   
        
OCUPACIO 900 7,883 1,822 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 7,798 1,720 
Personal administratiu i similars 98 8,265 1,603 
Professionals, tècnics i similars 168 7,827 1,815 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 7,933 1,750 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 7,867 1,637 
Treballadors no qualificats 26 7,923 2,096 
Jubilats 129 7,333 2,078 
Estudiants 74 8,743 1,183 
Aturats i altres situacions 38 7,368 2,530 
No contesta 3 7,333 0,577 
        
INGRESSOS 900 7,883 1,822 
Menys de 1200 euros mensuals 279 8,093 1,862 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 7,599 2,159 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 7,846 1,670 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 7,934 1,497 
Més de 3000 euros mensuals 79 7,846 1,620 
        
CAPDESETMANA 656 7,925 1,741 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 7,856 1,853 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 7,994 1,623 
        
PARROQUIA 900 7,883 1,822 
Parròquies altes 348 7,830 1,951 
Parròquies baixes 542 7,900 1,742 
No contesta 10 8,800 1,135 

	

Teatre	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 5,287 3,192 
GENERE 900 5,287 3,192 
Home 457 4,786 3,104 
Dona 443 5,805 3,203 
        
EDAT 900 5,287 3,192 
De 15 a 29 anys 171 5,895 2,943 
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De 30 a 44 anys 249 5,205 3,259 
De 45 a 64 anys 335 5,036 3,205 
65 o més anys 145 5,292 3,269 
        
NACIONALITAT 900 5,287 3,192 
Andorrana 417 5,954 2,823 
Espanyola 242 5,107 3,289 
Francesa 32 5,344 3,948 
Portuguesa 121 3,702 3,306 
Altres 88 4,784 3,261 
        
ESTUDIS       
ESTUDIS 900 5,287 3,192 
Fins escolarització obligatòria 188 4,229 3,363 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 5,091 3,243 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 6,019 2,861 

Ns/nc 1 0,000   
        
OCUPACIO 900 5,287 3,192 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 5,181 3,131 
Personal administratiu i similars 98 5,745 3,054 
Professionals, tècnics i similars 168 6,131 2,750 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 4,715 3,455 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 3,769 3,088 
Treballadors no qualificats 26 3,923 3,273 
Jubilats 129 5,594 3,271 
Estudiants 74 6,351 2,474 
Aturats i altres situacions 38 5,053 3,304 
No contesta 3 2,000 3,464 
        
INGRESSOS 900 5,287 3,192 
Menys de 1200 euros mensuals 279 5,471 3,220 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 5,057 3,313 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 4,850 3,320 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 5,382 3,038 
Més de 3000 euros mensuals 79 6,215 2,432 
        
CAPDESETMANA 656 5,125 3,221 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 4,810 3,316 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 5,438 3,097 
        
PARROQUIA 900 5,287 3,192 
Parròquies altes 348 5,325 3,103 
Parròquies baixes 542 5,275 3,249 
No contesta 10 4,600 3,438 

	

Òpera	

freqüències   Mitjana Desviació 
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Total 900 3,506 3,273 
GENERE 900 3,506 3,273 
Home 457 3,083 3,084 
Dona 443 3,941 3,407 
        
EDAT 900 3,506 3,273 
De 15 a 29 anys 171 3,606 2,996 
De 30 a 44 anys 249 3,108 3,047 
De 45 a 64 anys 335 3,603 3,375 
65 o més anys 145 3,848 3,669 
        
NACIONALITAT 900 3,506 3,273 
Andorrana 417 3,954 3,172 
Espanyola 242 3,349 3,390 
Francesa 32 3,219 3,799 
Portuguesa 121 2,372 2,838 
Altres 88 3,477 3,417 
        
ESTUDIS 900 3,506 3,273 
Fins escolarització obligatòria 188 2,798 3,210 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 3,097 3,151 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 4,251 3,277 

Ns/nc 1 0,000   
        
OCUPACIO 900 3,506 3,273 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 3,457 3,255 
Personal administratiu i similars 98 3,918 3,001 
Professionals, tècnics i similars 168 3,988 3,275 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 3,458 3,530 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 2,319 2,796 
Treballadors no qualificats 26 1,846 2,412 
Jubilats 129 4,140 3,779 
Estudiants 74 3,608 2,369 
Aturats i altres situacions 38 2,500 2,902 
No contesta 3 1,000 1,000 
        
INGRESSOS 900 3,506 3,273 
Menys de 1200 euros mensuals 279 3,573 3,206 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 3,167 3,261 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 3,272 3,278 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 3,493 3,188 
Més de 3000 euros mensuals 79 4,747 3,447 
        
CAPDESETMANA 656 3,434 3,263 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 3,388 3,373 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 3,479 3,153 
        
PARROQUIA 900 3,506 3,273 
Parròquies altes 348 3,666 3,254 
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Parròquies baixes 542 3,426 3,295 
No contesta 10 2,300 2,584 

	

Ballet	o	Dansa	

Freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 3,884 3,182 
GENERE 900 3,884 3,182 
Home 457 3,007 2,802 
Dona 443 4,788 3,297 
        
EDAT 900 3,884 3,182 
De 15 a 29 anys 171 4,123 2,937 
De 30 a 44 anys 249 3,570 3,177 
De 45 a 64 anys 335 3,787 3,219 
65 o més anys 145 4,366 3,335 
        
NACIONALITAT 900 3,884 3,182 
Andorrana 417 4,135 3,098 
Espanyola 242 3,558 3,193 
Francesa 32 3,781 3,348 
Portuguesa 121 3,455 3,256 
Altres 88 4,227 3,300 
        
ESTUDIS_ 900 3,884 3,182 
Fins escolarització obligatòria 188 3,647 3,202 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 3,541 3,181 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 4,329 3,126 

Ns/nc 1 0,000   
        
OCUPACIO 900 3,884 3,182 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 3,828 3,009 
Personal administratiu i similars 98 4,184 3,027 
Professionals, tècnics i similars 168 3,911 3,183 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 3,933 3,457 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 2,418 2,725 
Treballadors no qualificats 26 2,808 3,250 
Jubilats 129 4,698 3,330 
Estudiants 74 4,081 2,626 
Aturats i altres situacions 38 4,105 3,100 
No contesta 3 2,667 2,309 
        
INGRESSOS 900 3,884 3,182 
Menys de 1200 euros mensuals 279 4,265 3,191 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 3,859 3,372 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 3,554 3,192 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 3,338 2,842 
Més de 3000 euros mensuals 79 4,430 3,020 
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CAPDESETMANA 656 3,695 3,197 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 3,776 3,322 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 3,614 3,071 
        
PARROQUIA 900 3,884 3,182 
Parròquies altes 348 4,115 3,229 
Parròquies baixes 542 3,763 3,156 
No contesta 10 2,400 2,319 

	

Circ	amb	animals	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 2,784 3,155 
GENERE 900 2,784 3,155 
Home 457 2,635 2,991 
Dona 443 2,939 3,311 
        
EDAT 900 2,784 3,155 
De 15 a 29 anys 171 2,901 3,222 
De 30 a 44 anys 249 2,851 3,219 
De 45 a 64 anys 335 2,636 3,084 
65 o més anys 145 2,876 3,142 
        
NACIONALITAT 900 2,784 3,155 
Andorrana 417 2,216 2,709 
Espanyola 242 2,851 3,159 
Francesa 32 3,438 3,724 
Portuguesa 121 4,579 3,511 
Altres 88 2,591 3,453 
        
ESTUDIS 900 2,784 3,155 
Fins escolarització obligatòria 188 3,452 3,394 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 2,803 3,226 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 2,434 2,909 

Ns/nc 1 1,000   
        
OCUPACIO 900 2,784 3,155 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 2,479 2,873 
Personal administratiu i similars 98 2,143 2,875 
Professionals, tècnics i similars 168 2,214 2,583 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 2,966 3,347 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 3,440 3,458 
Treballadors no qualificats 26 5,308 3,739 
Jubilats 129 2,984 3,206 
Estudiants 74 2,757 3,131 
Aturats i altres situacions 38 3,026 3,560 
No contesta 3 1,667 2,887 
        
INGRESSOS 900 2,784 3,155 
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Menys de 1200 euros mensuals 279 3,129 3,392 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 2,943 3,316 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 2,505 3,070 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 2,588 2,843 
Més de 3000 euros mensuals 79 2,278 2,449 
        
CAPDESETMANA 656 2,736 3,127 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 3,028 3,274 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 2,447 2,949 
        
PARROQUIA 900 2,784 3,155 
Parròquies altes 348 2,624 3,065 
Parròquies baixes 542 2,889 3,212 
No contesta 10 2,700 3,164 

	

Circ	sense	animals	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 6,294 2,845 
GENERE 900 6,294 2,845 
Home 457 6,116 2,691 
Dona 443 6,477 2,987 
        
EDAT 900 6,294 2,845 
De 15 a 29 anys 171 6,339 2,697 
De 30 a 44 anys 249 6,639 2,622 
De 45 a 64 anys 335 6,177 2,936 
65 o més anys 145 5,917 3,117 
        
NACIONALITAT 900 6,294 2,845 
Andorrana 417 6,031 2,771 
Espanyola 242 6,302 2,979 
Francesa 32 6,500 3,059 
Portuguesa 121 6,587 2,657 
Altres 88 7,034 2,867 
        
ESTUDIS_RECO 900 6,294 2,845 
Fins escolarització obligatòria 188 6,364 2,890 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 6,462 2,730 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 6,119 2,912 

Ns/nc 1 1,000   
        
OCUPACIO 900 6,294 2,845 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 6,574 2,698 
Personal administratiu i similars 98 6,551 2,814 
Professionals, tècnics i similars 168 5,929 2,823 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 6,511 2,892 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 6,011 2,803 
Treballadors no qualificats 26 7,385 2,137 
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Jubilats 129 5,992 3,114 
Estudiants 74 6,392 2,476 
Aturats i altres situacions 38 6,342 3,266 
No contesta 3 5,667 2,082 
        
INGRESSOS 900 6,294 2,845 
Menys de 1200 euros mensuals 279 6,363 2,939 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 6,318 2,941 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 6,435 2,829 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 5,904 2,624 
Més de 3000 euros mensuals 79 6,278 2,684 
        
CAPDESETMANA 656 6,337 2,808 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 6,557 2,817 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 6,119 2,787 
        
PARROQUIA 900 6,294 2,845 
Parròquies altes 348 6,248 2,850 
Parròquies baixes 542 6,303 2,857 
No contesta 10 7,400 1,776 

	

Concerts	de	música	clàssica	

 
Total     

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 4,739 3,224 
GENERE 900 4,739 3,224 
Home 457 4,512 3,162 
Dona 443 4,975 3,274 
        
EDAT 900 4,739 3,224 
De 15 a 29 anys 171 4,643 2,869 
De 30 a 44 anys 249 4,153 3,051 
De 45 a 64 anys 335 4,787 3,326 
65 o més anys 145 5,757 3,442 
        
NACIONALITAT 900 4,739 3,224 
Andorrana 417 5,029 3,104 
Espanyola 242 4,423 3,302 
Francesa 32 5,063 3,627 
Portuguesa 121 4,050 3,248 
Altres 88 5,068 3,223 
        
ESTUDIS_RECO 900 4,739 3,224 
Fins escolarització obligatòria 188 4,319 3,365 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 4,286 3,236 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 5,379 3,034 

Ns/nc 1 1,000   
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OCUPACIO 900 4,739 3,224 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 4,660 3,123 
Personal administratiu i similars 98 4,969 3,215 
Professionals, tècnics i similars 168 5,030 3,105 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 4,382 3,259 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 3,099 2,929 
Treballadors no qualificats 26 4,115 3,362 
Jubilats 129 6,078 3,352 
Estudiants 74 4,595 2,564 
Aturats i altres situacions 38 4,974 3,308 
No contesta 3 3,333 2,887 
        
INGRESSOS 900 4,739 3,224 
Menys de 1200 euros mensuals 279 4,939 3,258 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 4,542 3,323 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 4,455 3,184 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 4,459 3,159 
Més de 3000 euros mensuals 79 5,759 2,879 
        
CAPDESETMANA 656 4,483 3,202 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 4,509 3,255 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 4,457 3,153 
        
PARROQUIA 900 4,739 3,224 
Parròquies altes 348 4,767 3,133 
Parròquies baixes 542 4,748 3,285 
No contesta 10 3,300 2,946 

	

Concerts	de	música	actual	

 
Total     

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 900 6,410 2,728 
GENERE 900 6,410 2,728 
Home 457 6,123 2,670 
Dona 443 6,706 2,758 
        
EDAT 900 6,410 2,728 
De 15 a 29 anys 171 7,339 2,344 
De 30 a 44 anys 249 6,767 2,502 
De 45 a 64 anys 335 6,270 2,659 
65 o més anys 145 5,021 3,088 
        
Andorrana 417 6,695 2,587 
Espanyola 242 6,025 2,872 
Francesa 32 6,625 2,744 
Portuguesa 121 6,066 2,842 
Altres 88 6,500 2,687 
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ESTUDIS 900 6,410 2,728 
Fins escolarització obligatòria 188 5,527 3,062 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 6,605 2,669 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 6,697 2,487 

Ns/nc 1 0,000   
        
OCUPACIO 900 6,410 2,728 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 6,351 2,703 
Personal administratiu i similars 98 7,092 2,248 
Professionals, tècnics i similars 168 6,629 2,521 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 6,612 2,664 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 5,571 3,004 
Treballadors no qualificats 26 7,154 2,275 
Jubilats 129 5,132 3,053 
Estudiants 74 7,622 1,970 
Aturats i altres situacions 38 6,474 2,826 
No contesta 3 5,000 2,646 
        
INGRESSOS 900 6,410 2,728 
Menys de 1200 euros mensuals 279 6,509 2,880 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 6,583 2,745 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 6,136 2,703 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 6,370 2,585 
Més de 3000 euros mensuals 79 6,443 2,427 
        
CAPDESETMANA 656 6,518 2,646 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 6,422 2,731 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 6,614 2,559 
        
PARROQUIA 900 6,410 2,728 
Parròquies altes 348 6,387 2,633 
Parròquies baixes 542 6,400 2,787 
No contesta 10 7,700 2,627 
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2-Al	llarg	del	2019,	quina	de	les	següents	activitats	ha	realitzat	com	a	oci	o	durant	el	seu	temps	
lliure	(no	de	manera	professional)?	

Redacció/escriptura	(poesia,	obres	de	teatre,	històries,	editorials	i	ressenyes)	

%	Horitzontals	 		 Sí	 No	
Total	 900	 22,1	 77,9	
GENERE	 900	 22,1	 77,9	
Home	 457	 19,9	 80,1	
Dona	 443	 24,4	 75,6	
		 		 		 		
EDAT	 900	 22,1	 77,9	
De	15	a	29	anys	 171	 31,0	 69,0	
De	30	a	44	anys	 249	 19,3	 80,7	
De	45	a	64	anys	 335	 21,8	 78,2	
65	o	més	anys	 145	 17,2	 82,8	
		 		 		 		
NACIONALITAT	 900	 22,1	 77,9	
Andorrana	 417	 25,9	 74,1	
Espanyola	 242	 19,8	 80,2	
Francesa	 32	 15,6	 84,4	
Portuguesa	 121	 15,7	 84,3	
Altres	 88	 21,6	 78,4	
		 		 		 		
ESTUDIS	 900	 22,1	 77,9	
Fins	escolarització	obligatòria	 188	 14,9	 85,1	
Secundària	(batxillerat,	selectivitat,	FP	de		
grau	mitjà	<	2	anys)	 340	 20,6	 79,4	

Terciaris	(FP	de	grau	superior	>=2	anys,		
universitat	(3-5	anys),	doctorat).	 371	 27,2	 72,8	

Ns/nc	 1	 0,0	 100,0	
		 		 		 		
OCUPACIO	 900	 22,1	 77,9	
Directius,	propietaris	i	comandaments	intermedis	 94	 21,3	 78,7	
Personal	administratiu	i	similars	 98	 25,5	 74,5	
Professionals,	tècnics	i	similars	 168	 26,2	 73,8	
Treballadors	del	comerç,	hostaleria	i	serveis	 179	 15,6	 84,4	
Treballadors	de	la	indústria,	construcció	i		
agricultura	 91	 14,3	 85,7	

Treballadors	no	qualificats	 26	 19,2	 80,8	
Jubilats	 129	 18,6	 81,4	
Estudiants	 74	 40,5	 59,5	
Aturats	i	altres	situacions	 38	 21,1	 78,9	
No	contesta	 3	 66,7	 33,3	
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INGRESSOS	 900	 22,1	 77,9	
Menys	de	1200	euros	mensuals	 279	 24,7	 75,3	
De	1200	a	1499	euros	mensuals	 192	 19,8	 80,2	
De	1500	a	1999	euros	mensuals	 214	 22,9	 77,1	
De	2000	a	2999	euros	mensuals	 136	 19,9	 80,1	
Més	de	3000	euros	mensuals	 79	 20,3	 79,7	
		 		 		 		
CAPDESETMANA	 656	 20,6	 79,4	
Treballa	habitualment	1	o	més	caps	de	setmana	 327	 20,5	 79,5	
No	treballa	els	caps	de	setmana	habitualment	 329	 20,7	 79,3	
		 		 		 		
PARROQUIA	 900	 22,1	 77,9	
Parròquies	altes	 348	 23,0	 77,0	
Parròquies	baixes	 542	 21,6	 78,4	
No	contesta	 10	 20,0	 80,0	
	

Pintura,	dibuix	o	escultura	

% Horitzontals   Sí No 

Total 900 27,9 72,1 
GENERE 900 27,9 72,1 
Home 457 23,6 76,4 
Dona 443 32,3 67,7 
        
EDAT 900 27,9 72,1 
De 15 a 29 anys 171 38,0 62,0 
De 30 a 44 anys 249 32,1 67,9 
De 45 a 64 anys 335 23,3 76,7 
65 o més anys 145 19,3 80,7 
        
NACIONALITAT 900 27,9 72,1 
Andorrana 417 32,6 67,4 
Espanyola 242 22,3 77,7 
Francesa 32 28,1 71,9 
Portuguesa 121 14,9 85,1 
Altres 88 38,6 61,4 
        
ESTUDIS 900 27,9 72,1 
Fins escolarització obligatòria 188 20,7 79,3 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 27,1 72,9 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 32,3 67,7 

Ns/nc 1 0,0 100,0 
        
OCUPACIO 900 27,9 72,1 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 27,7 72,3 
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Personal administratiu i similars 98 35,7 64,3 
Professionals, tècnics i similars 168 26,2 73,8 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 30,7 69,3 
Treballadors de la indústria, construcció i  
agricultura 91 20,9 79,1 

Treballadors no qualificats 26 23,1 76,9 
Jubilats 129 20,9 79,1 
Estudiants 74 35,1 64,9 
Aturats i altres situacions 38 34,2 65,8 
No contesta 3 0,0 100,0 
        
INGRESSOS 900 27,9 72,1 
Menys de 1200 euros mensuals 279 29,0 71,0 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 32,8 67,2 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 22,4 77,6 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 33,1 66,9 
Més de 3000 euros mensuals 79 17,7 82,3 
        
CAPDESETMANA 656 28,0 72,0 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 29,4 70,6 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 26,7 73,3 
        
PARROQUIA 900 27,9 72,1 
Parròquies altes 348 29,6 70,4 
Parròquies baixes 542 26,8 73,2 
No contesta 10 30,0 70,0 

	

Artesania	(treballs	d'agulla,	ceràmica,	ferralla,	fusteria,	treball	metàl·lic	o	terrissa)	

% Horitzontals   Sí No 

Total 900 37,9 62,1 
GENERE 900 37,9 62,1 
Home 457 34,1 65,9 
Dona 443 41,8 58,2 
        
EDAT 900 37,9 62,1 
De 15 a 29 anys 171 25,7 74,3 
De 30 a 44 anys 249 40,6 59,4 
De 45 a 64 anys 335 39,4 60,6 
65 o més anys 145 44,1 55,9 
        
NACIONALITAT 900 37,9 62,1 
Andorrana 417 35,7 64,3 
Espanyola 242 43,8 56,2 
Francesa 32 28,1 71,9 
Portuguesa 121 38,0 62,0 
Altres 88 35,2 64,8 
        
ESTUDIS 900 37,9 62,1 
Fins escolarització obligatòria 188 47,3 52,7 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  340 35,0 65,0 
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grau mitjà < 2 anys) 
Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 35,8 64,2 

Ns/nc 1 0,0 100,0 
        
OCUPACIO 900 37,9 62,1 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 40,4 59,6 
Personal administratiu i similars 98 41,8 58,2 
Professionals, tècnics i similars 168 38,1 61,9 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 28,5 71,5 
Treballadors de la indústria, construcció i  
agricultura 91 42,9 57,1 

Treballadors no qualificats 26 53,8 46,2 
Jubilats 129 47,3 52,7 
Estudiants 74 23,0 77,0 
Aturats i altres situacions 38 36,8 63,2 
No contesta 3 66,7 33,3 
        
INGRESSOS 900 37,9 62,1 
Menys de 1200 euros mensuals 279 39,1 60,9 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 40,1 59,9 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 39,7 60,3 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 35,3 64,7 
Més de 3000 euros mensuals 79 27,8 72,2 
        
CAPDESETMANA 656 37,7 62,3 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 36,1 63,9 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 39,2 60,8 
        
PARROQUIA 900 37,9 62,1 
Parròquies altes 348 40,2 59,8 
Parròquies baixes 542 36,5 63,5 
No contesta 10 30,0 70,0 

	

Fotografia	

% Horitzontals   Sí No 

Total 900 62,6 37,4 
GENERE 900 62,6 37,4 
Home 457 64,3 35,7 
Dona 443 60,7 39,3 
        
EDAT 900 62,6 37,4 
De 15 a 29 anys 171 68,4 31,6 
De 30 a 44 anys 249 67,5 32,5 
De 45 a 64 anys 335 60,3 39,7 
65 o més anys 145 52,4 47,6 
        
NACIONALITAT 900 62,6 37,4 
Andorrana 417 66,9 33,1 
Espanyola 242 58,3 41,7 
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Francesa 32 65,6 34,4 
Portuguesa 121 56,2 43,8 
Altres 88 61,4 38,6 
        
ESTUDIS 900 62,6 37,4 
Fins escolarització obligatòria 188 53,7 46,3 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 60,9 39,1 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 68,7 31,3 

Ns/nc 1 0,0 100,0 
        
OCUPACIO 900 62,6 37,4 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 68,1 31,9 
Personal administratiu i similars 98 66,3 33,7 
Professionals, tècnics i similars 168 67,3 32,7 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 62,0 38,0 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 56,0 44,0 
Treballadors no qualificats 26 42,3 57,7 
Jubilats 129 50,4 49,6 
Estudiants 74 71,6 28,4 
Aturats i altres situacions 38 71,1 28,9 
No contesta 3 100,0 0,0 
        
INGRESSOS 900 62,6 37,4 
Menys de 1200 euros mensuals 279 58,4 41,6 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 62,0 38,0 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 60,7 39,3 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 69,9 30,1 
Més de 3000 euros mensuals 79 70,9 29,1 
        
CAPDESETMANA 656 63,3 36,7 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 62,1 37,9 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 64,4 35,6 
        
PARROQUIA 900 62,6 37,4 
Parròquies altes 348 67,5 32,5 
Parròquies baixes 542 59,8 40,2 
No contesta 10 40,0 60,0 

	

Vídeo	

% Horitzontals   Sí No 

Total 900 48,9 51,1 
GENERE 900 48,9 51,1 
Home 457 50,8 49,2 
Dona 443 47,0 53,0 
        
EDAT 900 48,9 51,1 
De 15 a 29 anys 171 51,5 48,5 
De 30 a 44 anys 249 57,4 42,6 
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De 45 a 64 anys 335 49,3 50,7 
65 o més anys 145 30,3 69,7 
        
NACIONALITAT 900 48,9 51,1 
Andorrana 417 50,8 49,2 
Espanyola 242 47,9 52,1 
Francesa 32 53,1 46,9 
Portuguesa 121 44,6 55,4 
Altres 88 46,6 53,4 
        
ESTUDIS 900 48,9 51,1 
Fins escolarització obligatòria 188 38,3 61,7 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 47,9 52,1 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 55,3 44,7 

Ns/nc 1 0,0 100,0 
        
OCUPACIO 900 48,9 51,1 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 61,7 38,3 
Personal administratiu i similars 98 50,0 50,0 
Professionals, tècnics i similars 168 54,8 45,2 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 49,7 50,3 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 45,1 54,9 
Treballadors no qualificats 26 46,2 53,8 
Jubilats 129 28,7 71,3 
Estudiants 74 58,1 41,9 
Aturats i altres situacions 38 44,7 55,3 
No contesta 3 66,7 33,3 
        
INGRESSOS 900 48,9 51,1 
Menys de 1200 euros mensuals 279 44,1 55,9 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 47,9 52,1 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 47,2 52,8 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 55,1 44,9 
Més de 3000 euros mensuals 79 62,0 38,0 
        
CAPDESETMANA 656 52,0 48,0 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 51,1 48,9 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 52,9 47,1 
        
PARROQUIA 900 48,9 51,1 
Parròquies altes 348 51,1 48,9 
Parròquies baixes 542 47,4 52,6 
No contesta 10 50,0 50,0 

	

Disseny	de	pàgines	web	o	blogs	

% Horitzontals   Sí No 

Total 900 12,9 87,1 
GENERE 900 12,9 87,1 
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Home 457 13,8 86,2 
Dona 443 12,0 88,0 
        
EDAT 900 12,9 87,1 
De 15 a 29 anys 171 19,3 80,7 
De 30 a 44 anys 249 18,1 81,9 
De 45 a 64 anys 335 10,4 89,6 
65 o més anys 145 2,1 97,9 
        
NACIONALITAT 900 12,9 87,1 
Andorrana 417 10,3 89,7 
Espanyola 242 13,6 86,4 
Francesa 32 28,1 71,9 
Portuguesa 121 14,0 86,0 
Altres 88 15,9 84,1 
        
ESTUDIS 900 12,9 87,1 
Fins escolarització obligatòria 188 6,9 93,1 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 12,9 87,1 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 15,9 84,1 

Ns/nc 1 0,0 100,0 
        
OCUPACIO 900 12,9 87,1 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 12,8 87,2 
Personal administratiu i similars 98 16,3 83,7 
Professionals, tècnics i similars 168 18,5 81,5 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 16,8 83,2 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 8,8 91,2 
Treballadors no qualificats 26 7,7 92,3 
Jubilats 129 1,6 98,4 
Estudiants 74 13,5 86,5 
Aturats i altres situacions 38 13,2 86,8 
No contesta 3 0,0 100,0 
        
INGRESSOS 900 12,9 87,1 
Menys de 1200 euros mensuals 279 10,0 90,0 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 14,1 85,9 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 12,6 87,4 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 17,6 82,4 
Més de 3000 euros mensuals 79 12,7 87,3 
        
CAPDESETMANA 656 15,1 84,9 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 17,7 82,3 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 12,5 87,5 
        
PARROQUIA 900 12,9 87,1 
Parròquies altes 348 17,0 83,0 
Parròquies baixes 542 10,5 89,5 
No contesta 10 0,0 100,0 
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Altres	activitats	audiovisuals	(gravació	de	pel·lícules)	

% Horitzontals   Sí No 

Total 900 11,7 88,3 
GENERE 900 11,7 88,3 
Home 457 15,8 84,2 
Dona 443 7,4 92,6 
        
EDAT 900 11,7 88,3 
De 15 a 29 anys 171 12,9 87,1 
De 30 a 44 anys 249 14,5 85,5 
De 45 a 64 anys 335 9,9 90,1 
65 o més anys 145 9,7 90,3 
        
NACIONALITAT 900 11,7 88,3 
Andorrana 417 14,4 85,6 
Espanyola 242 7,9 92,1 
Francesa 32 18,8 81,3 
Portuguesa 121 11,6 88,4 
Altres 88 6,8 93,2 
        
ESTUDIS 900 11,7 88,3 
Fins escolarització obligatòria 188 10,6 89,4 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 12,4 87,6 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 11,6 88,4 

Ns/nc 1 0,0 100,0 
        
OCUPACIO 900 11,7 88,3 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 13,8 86,2 
Personal administratiu i similars 98 9,2 90,8 
Professionals, tècnics i similars 168 14,9 85,1 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 9,5 90,5 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 14,3 85,7 
Treballadors no qualificats 26 3,8 96,2 
Jubilats 129 10,1 89,9 
Estudiants 74 17,6 82,4 
Aturats i altres situacions 38 2,6 97,4 
No contesta 3 0,0 100,0 
        
INGRESSOS 900 11,7 88,3 
Menys de 1200 euros mensuals 279 11,1 88,9 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 9,4 90,6 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 13,1 86,9 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 13,2 86,8 
Més de 3000 euros mensuals 79 12,7 87,3 
        
CAPDESETMANA 656 11,9 88,1 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 13,5 86,5 
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No treballa els caps de setmana habitualment 329 10,3 89,7 
        
PARROQUIA 900 11,7 88,3 
Parròquies altes 348 14,9 85,1 
Parròquies baixes 542 9,8 90,2 
No contesta 10 0,0 100,0 

	

Cant,	creació	música	(instruments,	etc)	

% Horitzontals   Sí No 

Total 900 19,4 80,6 
GENERE 900 19,4 80,6 
Home 457 21,4 78,6 
Dona 443 17,4 82,6 
        
EDAT 900 19,4 80,6 
De 15 a 29 anys 171 30,4 69,6 
De 30 a 44 anys 249 22,9 77,1 
De 45 a 64 anys 335 14,0 86,0 
65 o més anys 145 13,1 86,9 
        
NACIONALITAT 900 19,4 80,6 
Andorrana 417 20,1 79,9 
Espanyola 242 19,0 81,0 
Francesa 32 21,9 78,1 
Portuguesa 121 15,7 84,3 
Altres 88 21,6 78,4 
        
ESTUDIS 900 19,4 80,6 
Fins escolarització obligatòria 188 21,3 78,7 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 16,2 83,8 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 21,6 78,4 

Ns/nc 1 0,0 100,0 
        
OCUPACIO 900 19,4 80,6 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 20,2 79,8 
Personal administratiu i similars 98 16,3 83,7 
Professionals, tècnics i similars 168 17,9 82,1 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 15,1 84,9 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 20,9 79,1 
Treballadors no qualificats 26 19,2 80,8 
Jubilats 129 15,5 84,5 
Estudiants 74 43,2 56,8 
Aturats i altres situacions 38 18,4 81,6 
No contesta 3 0,0 100,0 
        
INGRESSOS 900 19,4 80,6 
Menys de 1200 euros mensuals 279 24,0 76,0 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 16,7 83,3 
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De 1500 a 1999 euros mensuals 214 14,0 86,0 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 22,1 77,9 
Més de 3000 euros mensuals 79 20,3 79,7 
        
CAPDESETMANA 656 17,7 82,3 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 16,5 83,5 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 18,8 81,2 
        
PARROQUIA 900 19,4 80,6 
Parròquies altes 348 19,5 80,5 
Parròquies baixes 542 19,2 80,8 
No contesta 10 30,0 70,0 

	

Teatre	(interpretació,	narració	de	contes	o	comèdia)	

% Horitzontals   Sí No 

Total 900 8,1 91,9 
GENERE 900 8,1 91,9 
Home 457 6,6 93,4 
Dona 443 9,7 90,3 
        
EDAT 900 8,1 91,9 
De 15 a 29 anys 171 10,5 89,5 
De 30 a 44 anys 249 10,4 89,6 
De 45 a 64 anys 335 6,3 93,7 
65 o més anys 145 5,5 94,5 
        
NACIONALITAT 900 8,1 91,9 
Andorrana 417 7,7 92,3 
Espanyola 242 9,1 90,9 
Francesa 32 3,1 96,9 
Portuguesa 121 9,1 90,9 
Altres 88 8,0 92,0 
        
ESTUDIS 900 8,1 91,9 
Fins escolarització obligatòria 188 5,9 94,1 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 6,5 93,5 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 10,8 89,2 

Ns/nc 1 0,0 100,0 
        
OCUPACIO 900 8,1 91,9 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 4,3 95,7 
Personal administratiu i similars 98 7,1 92,9 
Professionals, tècnics i similars 168 11,9 88,1 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 7,3 92,7 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 5,5 94,5 
Treballadors no qualificats 26 11,5 88,5 
Jubilats 129 5,4 94,6 
Estudiants 74 13,5 86,5 
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Aturats i altres situacions 38 10,5 89,5 
No contesta 3 0,0 100,0 
        
INGRESSOS 900 8,1 91,9 
Menys de 1200 euros mensuals 279 8,6 91,4 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 9,4 90,6 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 7,5 92,5 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 6,6 93,4 
Més de 3000 euros mensuals 79 7,6 92,4 
        
CAPDESETMANA 656 7,9 92,1 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 7,6 92,4 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 8,2 91,8 
        
PARROQUIA 900 8,1 91,9 
Parròquies altes 348 10,3 89,7 
Parròquies baixes 542 6,5 93,5 
No contesta 10 20,0 80,0 

	

Dansa	(socialment,	en	una	representació	o	coreografia)	

% Horitzontals   Sí No 

Total 900 15,4 84,6 
GENERE 900 15,4 84,6 
Home 457 12,3 87,7 
Dona 443 18,7 81,3 
        
EDAT 900 15,4 84,6 
De 15 a 29 anys 171 21,6 78,4 
De 30 a 44 anys 249 20,5 79,5 
De 45 a 64 anys 335 12,5 87,5 
65 o més anys 145 6,2 93,8 
        
NACIONALITAT 900 15,4 84,6 
Andorrana 417 16,8 83,2 
Espanyola 242 11,6 88,4 
Francesa 32 18,8 81,3 
Portuguesa 121 20,7 79,3 
Altres 88 11,4 88,6 
        
ESTUDIS 900 15,4 84,6 
Fins escolarització obligatòria 188 13,3 86,7 
Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 16,2 83,8 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 15,9 84,1 

Ns/nc 1 0,0 100,0 
        
OCUPACIO 900 15,4 84,6 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 14,9 85,1 
Personal administratiu i similars 98 19,4 80,6 
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Professionals, tècnics i similars 168 14,9 85,1 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 15,6 84,4 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 16,5 83,5 
Treballadors no qualificats 26 19,2 80,8 
Jubilats 129 7,0 93,0 
Estudiants 74 28,4 71,6 
Aturats i altres situacions 38 7,9 92,1 
No contesta 3 0,0 100,0 
        
INGRESSOS 900 15,4 84,6 
Menys de 1200 euros mensuals 279 17,9 82,1 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 15,6 84,4 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 14,0 86,0 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 13,2 86,8 
Més de 3000 euros mensuals 79 13,9 86,1 
        
CAPDESETMANA 656 16,2 83,8 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 16,5 83,5 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 15,8 84,2 
        
PARROQUIA 900 15,4 84,6 
Parròquies altes 348 14,4 85,6 
Parròquies baixes 542 15,7 84,3 
No contesta 10 40,0 60,0 

	

	

2.1-	Al	llarg	del	2019,	ha	realitzat	almenys	una	de	les	activitats	anteriors	com	a	oci	o	durant	el	seu	
temps	lliure	(no	de	manera	professional)?	

% Horitzontals   Sí No 

Total 900 86,3 13,7 
GENERE 900 86,3 13,7 
Home 457 85,6 14,4 
Dona 443 87,1 12,9 
        
EDAT 900 86,3 13,7 
De 15 a 29 anys 171 91,2 8,8 
De 30 a 44 anys 249 86,7 13,3 
De 45 a 64 anys 335 86,9 13,1 
65 o més anys 145 78,6 21,4 
        
NACIONALITAT 900 86,3 13,7 
Andorrana 417 88,2 11,8 
Espanyola 242 86,0 14,0 
Francesa 32 93,8 6,3 
Portuguesa 121 81,0 19,0 
Altres 88 83,0 17,0 
        
ESTUDIS 900 86,3 13,7 
Fins escolarització obligatòria 188 87,2 12,8 
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Secundària (batxillerat, selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 340 83,2 16,8 

Terciaris (FP de grau superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 371 88,9 11,1 

Ns/nc 1 0,0 100,0 
        
OCUPACIO 900 86,3 13,7 
Directius, propietaris i comandaments intermedis 94 90,4 9,6 
Personal administratiu i similars 98 89,8 10,2 
Professionals, tècnics i similars 168 88,1 11,9 
Treballadors del comerç, hostaleria i serveis 179 83,8 16,2 
Treballadors de la indústria, construcció i agricultura 91 80,2 19,8 
Treballadors no qualificats 26 84,6 15,4 
Jubilats 129 81,4 18,6 
Estudiants 74 93,2 6,8 
Aturats i altres situacions 38 89,5 10,5 
No contesta 3 100,0 0,0 
        
INGRESSOS 900 86,3 13,7 
Menys de 1200 euros mensuals 279 84,2 15,8 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 85,4 14,6 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 86,4 13,6 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 90,4 9,6 
Més de 3000 euros mensuals 79 88,6 11,4 
        
CAPDESETMANA 656 86,3 13,7 
Treballa habitualment 1 o més caps de setmana 327 86,9 13,1 
No treballa els caps de setmana habitualment 329 85,7 14,3 
        
PARROQUIA 900 86,3 13,7 
Parròquies altes 348 89,4 10,6 
Parròquies baixes 542 84,3 15,7 
No contesta 10 90,0 10,0 
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3-	Durant	l’any	2019,	amb	quina	freqüència	va	visitar	un/a	....?	(Vegades)	

Monument	

%	Horitzontals	 		
Almenys	una	
vegada	a		
l'any	

D'una	a	tres	
vegades	a		
l'any	

Quatres	o	més	
cops	l'any	

No	ha	anat	
en	l'últim	any	

Total	 900	 73,6	 23,8	 49,8	 26,4	
GENERE	 900	 73,6	 23,8	 49,8	 26,4	
Home	 457	 75,1	 21,0	 54,0	 24,9	
Dona	 443	 72,0	 26,6	 45,4	 28,0	
		 		 		 		 		 		
EDAT	 900	 73,6	 23,8	 49,8	 26,4	
De	15	a	29	anys	 171	 83,0	 29,2	 53,8	 17,0	
De	30	a	44	anys	 249	 73,9	 23,3	 50,6	 26,1	
De	45	a	64	anys	 335	 74,9	 24,2	 50,7	 25,1	
65	o	més	anys	 145	 58,6	 17,2	 41,4	 41,4	
		 		 		 		 		 		
NACIONALITAT	 900	 73,6	 23,8	 49,8	 26,4	
Andorrana	 417	 80,8	 25,7	 55,2	 19,2	
Espanyola	 242	 71,1	 16,5	 54,5	 28,9	
Francesa	 32	 84,4	 31,3	 53,1	 15,6	
Portuguesa	 121	 55,4	 27,3	 28,1	 44,6	
Altres	 88	 67,0	 27,3	 39,8	 33,0	
		 		 		 		 		 		
ESTUDIS	 900	 73,6	 23,8	 49,8	 26,4	
Fins	escolarització		
obligatòria	 188	 53,2	 22,9	 30,3	 46,8	

Secundària	(batxillerat,		
selectivitat,	FP	de		
grau		
mitjà	<	2	anys)	

340	 72,4	 26,5	 45,9	 27,6	

Terciaris	(FP	de	grau		
superior	>=2	anys,		
universitat	(3-5	anys),		
doctorat).	

371	 84,9	 21,6	 63,3	 15,1	

Ns/nc	 1	 100,0	 100,0	 0,0	 0,0	
		 		 		 		 		 		
OCUPACIO	 900	 73,6	 23,8	 49,8	 26,4	
Directius,	propietaris	i	
comandaments	intermedis	 94	 80,9	 22,3	 58,5	 19,1	

Personal	administratiu	i	
similars	 98	 85,7	 34,7	 51,0	 14,3	

Professionals,	tècnics	i	
similars	 168	 84,5	 20,2	 64,3	 15,5	

Treballadors	del	comerç,	 179	 67,0	 24,6	 42,5	 33,0	
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hostaleria	i	serveis	
Treballadors	de	la	indústria,	
construcció	i		
agricultura	

91	 63,7	 24,2	 39,6	 36,3	

Treballadors	no	qualificats	 26	 57,7	 26,9	 30,8	 42,3	
Jubilats	 129	 58,1	 17,1	 41,1	 41,9	
Estudiants	 74	 90,5	 24,3	 66,2	 9,5	
Aturats	i	altres	situacions	 38	 60,5	 31,6	 28,9	 39,5	
No	contesta	 3	 66,7	 0,0	 66,7	 33,3	
		 		 		 		 		 		
INGRESSOS	 900	 73,6	 23,8	 49,8	 26,4	
Menys	de	1200	euros	
mensuals	 279	 66,7	 23,7	 43,0	 33,3	

De	1200	a	1499	euros	
mensuals	 192	 69,3	 28,1	 41,1	 30,7	

De	1500	a	1999	euros	
mensuals	 214	 72,9	 24,8	 48,1	 27,1	

De	2000	a	2999	euros	
mensuals	 136	 89,0	 16,9	 72,1	 11,0	

Més	de	3000	euros	mensuals	 79	 83,5	 22,8	 60,8	 16,5	
		 		 		 		 		 		
CAPDESETMANA	 656	 75,3	 24,7	 50,6	 24,7	
Treballa	habitualment	1	o	
més	caps	de	setmana	 327	 68,2	 23,2	 45,0	 31,8	

No	treballa	els	caps	de	
setmana	habitualment	 329	 82,4	 26,1	 56,2	 17,6	

		 		 		 		 		 		
PARROQUIA	 900	 73,6	 23,8	 49,8	 26,4	
Parròquies	altes	 348	 78,4	 23,6	 54,9	 21,6	
Parròquies	baixes	 542	 71,0	 24,0	 47,0	 29,0	
No	contesta	 10	 40,0	 20,0	 20,0	 60,0	
	

Jaciment	arqueològic	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 33,9 26,1 7,8 66,1 
GENERE 900 33,9 26,1 7,8 66,1 
Home 457 35,9 27,4 8,5 64,1 
Dona 443 31,8 24,8 7,0 68,2 
            
EDAT 900 33,9 26,1 7,8 66,1 
De 15 a 29 anys 171 42,1 32,7 9,4 57,9 
De 30 a 44 anys 249 41,0 29,3 11,6 59,0 
De 45 a 64 anys 335 30,4 25,4 5,1 69,6 
65 o més anys 145 20,0 14,5 5,5 80,0 
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NACIONALITAT 900 33,9 26,1 7,8 66,1 
Andorrana 417 39,6 31,2 8,4 60,4 
Espanyola 242 32,6 26,0 6,6 67,4 
Francesa 32 37,5 28,1 9,4 62,5 
Portuguesa 121 19,8 14,9 5,0 80,2 
Altres 88 28,4 17,0 11,4 71,6 
            
ESTUDIS 900 33,9 26,1 7,8 66,1 
Fins escolarització  
obligatòria 188 20,2 16,0 4,3 79,8 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau  
mitjà < 2 anys) 

340 36,2 27,4 8,8 63,8 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 38,8 30,2 8,6 61,2 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 33,9 26,1 7,8 66,1 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 38,3 30,9 7,4 61,7 

Personal administratiu i 
similars 98 35,7 26,5 9,2 64,3 

Professionals, tècnics i 
similars 168 42,3 34,5 7,7 57,7 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 29,1 20,7 8,4 70,9 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 34,1 24,2 9,9 65,9 

Treballadors no qualificats 26 26,9 26,9 0,0 73,1 
Jubilats 129 17,1 13,2 3,9 82,9 
Estudiants 74 54,1 41,9 12,2 45,9 
Aturats i altres situacions 38 23,7 15,8 7,9 76,3 
No contesta 3 66,7 66,7 0,0 33,3 
            
INGRESSOS 900 33,9 26,1 7,8 66,1 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 29,0 21,9 7,2 71,0 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 30,7 22,9 7,8 69,3 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 36,0 29,0 7,0 64,0 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 41,9 31,6 10,3 58,1 

Més de 3000 euros mensuals 79 39,2 31,6 7,6 60,8 
            
CAPDESETMANA 656 35,2 27,3 7,9 64,8 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 31,8 24,5 7,3 68,2 

No treballa els caps de 329 38,6 30,1 8,5 61,4 
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setmana habitualment 
            
PARROQUIA 900 33,9 26,1 7,8 66,1 
Parròquies altes 348 36,2 28,2 8,0 63,8 
Parròquies baixes 542 32,1 24,5 7,6 67,9 
No contesta 10 50,0 40,0 10,0 50,0 

	

Museu	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 63,8 38,1 25,7 36,2 
GENERE 900 63,8 38,1 25,7 36,2 
Home 457 64,3 37,2 27,1 35,7 
Dona 443 63,2 39,1 24,2 36,8 
            
EDAT 900 63,8 38,1 25,7 36,2 
De 15 a 29 anys 171 72,5 48,0 24,6 27,5 
De 30 a 44 anys 249 63,9 35,7 28,1 36,1 
De 45 a 64 anys 335 63,0 37,3 25,7 37,0 
65 o més anys 145 55,2 32,4 22,8 44,8 
            
NACIONALITAT 900 63,8 38,1 25,7 36,2 
Andorrana 417 72,2 42,4 29,7 27,8 
Espanyola 242 59,1 33,1 26,0 40,9 
Francesa 32 78,1 31,3 46,9 21,9 
Portuguesa 121 42,1 34,7 7,4 57,9 
Altres 88 61,4 38,6 22,7 38,6 
            
ESTUDIS 900 63,8 38,1 25,7 36,2 
Fins escolarització  
obligatòria 188 43,1 33,0 10,1 56,9 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau  
mitjà < 2 anys) 

340 61,2 38,5 22,6 38,8 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 76,5 40,2 36,4 23,5 

Ns/nc 1 100,0 100,0 0,0 0,0 
            
OCUPACIO 900 63,8 38,1 25,7 36,2 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 67,0 36,2 30,9 33,0 

Personal administratiu i 
similars 98 70,4 41,8 28,6 29,6 

Professionals, tècnics i 
similars 168 77,4 35,7 41,7 22,6 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 54,7 38,5 16,2 45,3 

Treballadors de la indústria, 91 58,2 42,9 15,4 41,8 
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construcció i  
agricultura 
Treballadors no qualificats 26 46,2 30,8 15,4 53,8 
Jubilats 129 53,5 31,8 21,7 46,5 
Estudiants 74 82,4 54,1 28,4 17,6 
Aturats i altres situacions 38 44,7 28,9 15,8 55,3 
No contesta 3 66,7 0,0 66,7 33,3 
            
INGRESSOS 900 63,8 38,1 25,7 36,2 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 57,7 38,7 19,0 42,3 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 58,3 35,4 22,9 41,7 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 63,1 39,7 23,4 36,9 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 75,7 39,0 36,8 24,3 

Més de 3000 euros mensuals 79 79,7 36,7 43,0 20,3 
            
CAPDESETMANA 656 64,6 38,3 26,4 35,4 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 60,9 39,1 21,7 39,1 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 68,4 37,4 31,0 31,6 

            
PARROQUIA 900 63,8 38,1 25,7 36,2 
Parròquies altes 348 69,3 39,9 29,3 30,7 
Parròquies baixes 542 60,9 37,3 23,6 39,1 
No contesta 10 30,0 20,0 10,0 70,0 

	

Exposició	(Fora	de	museu)	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 46,4 32,2 14,2 53,6 
GENERE 900 46,4 32,2 14,2 53,6 
Home 457 47,9 32,6 15,3 52,1 
Dona 443 44,9 31,8 13,1 55,1 
            
EDAT 900 46,4 32,2 14,2 53,6 
De 15 a 29 anys 171 49,7 37,4 12,3 50,3 
De 30 a 44 anys 249 44,2 30,5 13,7 55,8 
De 45 a 64 anys 335 49,0 34,3 14,6 51,0 
65 o més anys 145 40,7 24,1 16,6 59,3 
            
NACIONALITAT 900 46,4 32,2 14,2 53,6 
Andorrana 417 55,9 37,2 18,7 44,1 
Espanyola 242 42,6 32,6 9,9 57,4 
Francesa 32 68,8 37,5 31,3 31,3 
Portuguesa 121 16,5 14,0 2,5 83,5 
Altres 88 45,5 30,7 14,8 54,5 
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ESTUDIS 900 46,4 32,2 14,2 53,6 
Fins escolarització  
obligatòria 188 23,4 19,1 4,3 76,6 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau  
mitjà < 2 anys) 

340 47,4 34,7 12,6 52,6 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 57,4 36,7 20,8 42,6 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 46,4 32,2 14,2 53,6 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 54,3 35,1 19,1 45,7 

Personal administratiu i 
similars 98 49,0 36,7 12,2 51,0 

Professionals, tècnics i 
similars 168 60,7 36,9 23,8 39,3 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 36,3 25,7 10,6 63,7 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 26,4 22,0 4,4 73,6 

Treballadors no qualificats 26 30,8 23,1 7,7 69,2 
Jubilats 129 43,4 27,1 16,3 56,6 
Estudiants 74 63,5 51,4 12,2 36,5 
Aturats i altres situacions 38 39,5 31,6 7,9 60,5 
No contesta 3 66,7 66,7 0,0 33,3 
            
INGRESSOS 900 46,4 32,2 14,2 53,6 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 41,6 30,8 10,8 58,4 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 43,2 29,7 13,5 56,8 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 43,9 34,1 9,8 56,1 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 53,7 26,5 27,2 46,3 

Més de 3000 euros mensuals 79 65,8 48,1 17,7 34,2 
            
CAPDESETMANA 656 45,4 30,9 14,5 54,6 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 42,2 28,4 13,8 57,8 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 48,6 33,4 15,2 51,4 

            
PARROQUIA 900 46,4 32,2 14,2 53,6 
Parròquies altes 348 49,7 35,9 13,8 50,3 
Parròquies baixes 542 44,5 29,7 14,8 55,5 
No contesta 10 40,0 40,0 0,0 60,0 
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Galeria	d'art	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 30,0 23,3 6,7 70,0 
GENERE 900 30,0 23,3 6,7 70,0 
Home 457 30,9 23,9 7,0 69,1 
Dona 443 29,1 22,8 6,3 70,9 
            
EDAT 900 30,0 23,3 6,7 70,0 
De 15 a 29 anys 171 35,1 28,7 6,4 64,9 
De 30 a 44 anys 249 24,9 21,7 3,2 75,1 
De 45 a 64 anys 335 29,6 23,0 6,6 70,4 
65 o més anys 145 33,8 20,7 13,1 66,2 
            
NACIONALITAT 900 30,0 23,3 6,7 70,0 
Andorrana 417 36,2 26,9 9,4 63,8 
Espanyola 242 26,9 22,7 4,1 73,1 
Francesa 32 37,5 28,1 9,4 62,5 
Portuguesa 121 8,3 7,4 0,8 91,7 
Altres 88 36,4 28,4 8,0 63,6 
            
ESTUDIS 900 30,0 23,3 6,7 70,0 
Fins escolarització  
obligatòria 188 16,0 14,4 1,6 84,0 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 28,5 22,6 5,9 71,5 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 38,5 28,6 10,0 61,5 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 30,0 23,3 6,7 70,0 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 35,1 24,5 10,6 64,9 

Personal administratiu i 
similars 98 33,7 29,6 4,1 66,3 

Professionals, tècnics i 
similars 168 36,3 30,4 6,0 63,7 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 25,7 23,5 2,2 74,3 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 12,1 9,9 2,2 87,9 

Treballadors no qualificats 26 19,2 15,4 3,8 80,8 
Jubilats 129 31,8 17,1 14,7 68,2 
Estudiants 74 41,9 32,4 9,5 58,1 
Aturats i altres situacions 38 21,1 13,2 7,9 78,9 
No contesta 3 33,3 33,3 0,0 66,7 
            
INGRESSOS 900 30,0 23,3 6,7 70,0 
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Menys de 1200 euros 
mensuals 279 28,7 20,1 8,6 71,3 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 29,2 24,0 5,2 70,8 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 26,2 21,0 5,1 73,8 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 34,6 27,9 6,6 65,4 

Més de 3000 euros mensuals 79 39,2 31,6 7,6 60,8 
            
CAPDESETMANA 656 28,7 23,9 4,7 71,3 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 27,2 22,6 4,6 72,8 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 30,1 25,2 4,9 69,9 

            
PARROQUIA 900 30,0 23,3 6,7 70,0 
Parròquies altes 348 32,2 24,7 7,5 67,8 
Parròquies baixes 542 28,8 22,5 6,3 71,2 
No contesta 10 20,0 20,0 0,0 80,0 

	

Arxiu	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 11,9 7,4 4,4 88,1 
GENERE 900 11,9 7,4 4,4 88,1 
Home 457 13,3 8,1 5,3 86,7 
Dona 443 10,4 6,8 3,6 89,6 
            
EDAT 900 11,9 7,4 4,4 88,1 
De 15 a 29 anys 171 17,0 11,7 5,3 83,0 
De 30 a 44 anys 249 10,0 6,0 4,0 90,0 
De 45 a 64 anys 335 13,7 8,1 5,7 86,3 
65 o més anys 145 4,8 3,4 1,4 95,2 
            
NACIONALITAT 900 11,9 7,4 4,4 88,1 
Andorrana 417 12,7 7,9 4,8 87,3 
Espanyola 242 11,6 7,4 4,1 88,4 
Francesa 32 18,8 12,5 6,3 81,3 
Portuguesa 121 7,4 5,0 2,5 92,6 
Altres 88 12,5 6,8 5,7 87,5 
            
ESTUDIS 900 11,9 7,4 4,4 88,1 
Fins escolarització  
obligatòria 188 8,0 5,3 2,7 92,0 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau  
mitjà < 2 anys) 

340 14,4 9,4 5,0 85,6 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  371 11,6 6,7 4,9 88,4 
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universitat (3-5 anys),  
doctorat). 
Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 11,9 7,4 4,4 88,1 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 14,9 10,6 4,3 85,1 

Personal administratiu i 
similars 98 12,2 6,1 6,1 87,8 

Professionals, tècnics i 
similars 168 11,9 3,6 8,3 88,1 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 12,3 10,1 2,2 87,7 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 12,1 9,9 2,2 87,9 

Treballadors no qualificats 26 15,4 3,8 11,5 84,6 
Jubilats 129 4,7 3,1 1,6 95,3 
Estudiants 74 21,6 16,2 5,4 78,4 
Aturats i altres situacions 38 5,3 2,6 2,6 94,7 
No contesta 3 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
INGRESSOS 900 11,9 7,4 4,4 88,1 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 12,2 9,0 3,2 87,8 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 12,0 6,8 5,2 88,0 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 10,3 6,1 4,2 89,7 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 12,5 7,4 5,1 87,5 

Més de 3000 euros mensuals 79 13,9 7,6 6,3 86,1 
            
CAPDESETMANA 656 12,5 7,6 4,9 87,5 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 13,8 9,8 4,0 86,2 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 11,2 5,5 5,8 88,8 

            
PARROQUIA 900 11,9 7,4 4,4 88,1 
Parròquies altes 348 14,9 9,8 5,2 85,1 
Parròquies baixes 542 10,1 6,1 4,1 89,9 
No contesta 10 0,0 0,0 0,0 100,0 

	

	

	

3.1-	Quina	és	la	raó	principal	per	la	qual	no	va	visitar	cap	museu	(o	no	va	visitar	més)	durant	el	
2019?	

% Horitzontals   Falta de 
temps 

Falta 
d'interès 

No n'hi ha en 
la meva  
zona o a prop 

Motius de 
salut /  
discapacitat 
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(poca  
oferta al país) 

Total 900 50,6 21,8 8,3 4,9 
GENERE 900 50,6 21,8 8,3 4,9 
Home 457 49,9 23,4 10,1 3,9 
Dona 443 51,2 20,1 6,5 5,9 
            
EDAT 900 50,6 21,8 8,3 4,9 
De 15 a 29 anys 171 53,8 25,7 7,0 1,2 
De 30 a 44 anys 249 57,4 20,5 6,0 1,6 
De 45 a 64 anys 335 55,2 18,8 8,1 3,3 
65 o més anys 145 24,1 26,2 14,5 18,6 
            
NACIONALITAT 900 50,6 21,8 8,3 4,9 
Andorrana 417 48,4 20,6 11,0 5,0 
Espanyola 242 43,4 27,7 7,0 4,5 
Francesa 32 62,5 9,4 9,4 3,1 
Portuguesa 121 60,3 22,3 1,7 7,4 
Altres 88 62,5 14,8 8,0 2,3 
            
ESTUDIS 900 50,6 21,8 8,3 4,9 
Fins escolarització obligatòria 188 38,8 28,2 5,3 11,7 
Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 55,9 24,4 6,8 3,2 

Terciaris (FP de grau superior >=2 
anys,  
universitat (3-5 anys), doctorat). 

371 51,5 16,2 11,3 3,0 

Ns/nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 
            
OCUPACIO 900 50,6 21,8 8,3 4,9 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 64,9 12,8 6,4 3,2 

Personal administratiu i similars 98 48,0 27,6 8,2 2,0 
Professionals, tècnics i similars 168 53,0 19,0 9,5 0,0 
Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 63,1 18,4 6,7 1,7 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 52,7 28,6 8,8 0,0 

Treballadors no qualificats 26 73,1 7,7 0,0 0,0 
Jubilats 129 21,7 26,4 14,0 18,6 
Estudiants 74 48,6 31,1 6,8 0,0 
Aturats i altres situacions 38 34,2 15,8 2,6 31,6 
No contesta 3 33,3 33,3 33,3 0,0 
            
INGRESSOS 900 50,6 21,8 8,3 4,9 
Menys de 1200 euros mensuals 279 41,9 25,1 6,8 10,4 
De 1200 a 1499 euros mensuals 192 51,0 22,4 7,8 2,6 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 55,1 22,4 8,4 1,9 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 57,4 16,2 8,8 2,2 
Més de 3000 euros mensuals 79 55,7 16,5 13,9 3,8 
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CAPDESETMANA 656 57,6 20,1 7,6 1,2 
Treballa habitualment 1 o més 
caps de setmana 327 62,1 18,0 7,3 0,6 

No treballa els caps de setmana 
habitualment 329 53,2 22,2 7,9 1,8 

            
PARROQUIA 900 50,6 21,8 8,3 4,9 
Parròquies altes 348 54,3 20,7 6,3 4,0 
Parròquies baixes 542 48,3 22,5 9,6 5,5 
No contesta 10 40,0 20,0 10,0 0,0 
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4-	Al	llarg	del	2019,	quantes	vegades	va	assistir	a	un	espectacle	escènic	de...?	

Teatre	(inclou	teatre	musical)	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 39,4 29,7 9,8 60,6 
GENERE 900 39,4 29,7 9,8 60,6 
Home 457 37,9 30,0 7,9 62,1 
Dona 443 41,1 29,3 11,7 58,9 
            
EDAT 900 39,4 29,7 9,8 60,6 
De 15 a 29 anys 171 42,7 32,7 9,9 57,3 
De 30 a 44 anys 249 39,4 29,7 9,6 60,6 
De 45 a 64 anys 335 39,7 30,1 9,6 60,3 
65 o més anys 145 35,2 24,8 10,3 64,8 
            
NACIONALITAT 900 39,4 29,7 9,8 60,6 
Andorrana 417 48,2 33,6 14,6 51,8 
Espanyola 242 38,4 30,6 7,9 61,6 
Francesa 32 37,5 18,8 18,8 62,5 
Portuguesa 121 21,5 20,7 0,8 78,5 
Altres 88 26,1 25,0 1,1 73,9 
            
ESTUDIS 900 39,4 29,7 9,8 60,6 
Fins escolarització  
obligatòria 188 21,3 20,2 1,1 78,7 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 37,6 27,9 9,7 62,4 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 50,4 36,1 14,3 49,6 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 39,4 29,7 9,8 60,6 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 48,9 36,2 12,8 51,1 

Personal administratiu i  
similars 98 45,9 35,7 10,2 54,1 

Professionals, tècnics i  
similars 168 58,9 39,9 19,0 41,1 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 22,3 20,1 2,2 77,7 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 20,9 14,3 6,6 79,1 

Treballadors no qualificats 26 23,1 19,2 3,8 76,9 
Jubilats 129 36,4 26,4 10,1 63,6 
Estudiants 74 56,8 45,9 10,8 43,2 
Aturats i altres situacions 38 26,3 21,1 5,3 73,7 
No contesta 3 33,3 33,3 0,0 66,7 
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INGRESSOS 900 39,4 29,7 9,8 60,6 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 35,5 28,7 6,8 64,5 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 33,3 25,5 7,8 66,7 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 34,6 27,1 7,5 65,4 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 49,3 30,9 18,4 50,7 

Més de 3000 euros mensuals 79 64,6 48,1 16,5 35,4 
            
CAPDESETMANA 656 38,9 29,0 9,9 61,1 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 31,5 24,5 7,0 68,5 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 46,2 33,4 12,8 53,8 

            
PARROQUIA 900 39,4 29,7 9,8 60,6 
Parròquies altes 348 41,1 32,2 8,9 58,9 
Parròquies baixes 542 38,2 27,7 10,5 61,8 
No contesta 10 50,0 50,0 0,0 50,0 

	

Òpera	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 8,3 7,4 0,9 91,7 
GENERE 900 8,3 7,4 0,9 91,7 
Home 457 7,0 6,6 0,4 93,0 
Dona 443 9,7 8,4 1,4 90,3 
            
EDAT 900 8,3 7,4 0,9 91,7 
De 15 a 29 anys 171 5,3 5,3 0,0 94,7 
De 30 a 44 anys 249 5,2 5,2 0,0 94,8 
De 45 a 64 anys 335 9,0 8,1 0,9 91,0 
65 o més anys 145 15,9 12,4 3,4 84,1 
            
NACIONALITAT 900 8,3 7,4 0,9 91,7 
Andorrana 417 10,8 9,4 1,4 89,2 
Espanyola 242 7,9 7,0 0,8 92,1 
Francesa 32 18,8 18,8 0,0 81,3 
Portuguesa 121 0,8 0,8 0,0 99,2 
Altres 88 4,5 4,5 0,0 95,5 
            
ESTUDIS 900 8,3 7,4 0,9 91,7 
Fins escolarització  
obligatòria 188 3,7 3,7 0,0 96,3 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 6,2 5,9 0,3 93,8 

Terciaris (FP de grau  371 12,7 10,8 1,9 87,3 
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superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 
Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 8,3 7,4 0,9 91,7 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 9,6 9,6 0,0 90,4 

Personal administratiu i  
similars 98 8,2 8,2 0,0 91,8 

Professionals, tècnics i  
similars 168 10,7 8,9 1,8 89,3 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 5,6 5,6 0,0 94,4 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 1,1 1,1 0,0 98,9 

Treballadors no qualificats 26 7,7 7,7 0,0 92,3 
Jubilats 129 16,3 12,4 3,9 83,7 
Estudiants 74 6,8 6,8 0,0 93,2 
Aturats i altres situacions 38 2,6 2,6 0,0 97,4 
No contesta 3 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
INGRESSOS 900 8,3 7,4 0,9 91,7 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 8,2 7,5 0,7 91,8 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 5,7 4,7 1,0 94,3 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 5,6 5,1 0,5 94,4 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 6,6 6,6 0,0 93,4 

Més de 3000 euros mensuals 79 25,3 21,5 3,8 74,7 
            
CAPDESETMANA 656 7,3 6,9 0,5 92,7 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 5,5 5,5 0,0 94,5 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 9,1 8,2 0,9 90,9 

            
PARROQUIA 900 8,3 7,4 0,9 91,7 
Parròquies altes 348 8,0 7,5 0,6 92,0 
Parròquies baixes 542 8,7 7,6 1,1 91,3 
No contesta 10 0,0 0,0 0,0 100,0 

	

Ballet	o	dansa	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 16,4 14,7 1,8 83,6 
GENERE 900 16,4 14,7 1,8 83,6 
Home 457 12,7 11,4 1,3 87,3 
Dona 443 20,3 18,1 2,3 79,7 
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EDAT 900 16,4 14,7 1,8 83,6 
De 15 a 29 anys 171 14,6 13,5 1,2 85,4 
De 30 a 44 anys 249 16,9 15,3 1,6 83,1 
De 45 a 64 anys 335 17,0 15,8 1,2 83,0 
65 o més anys 145 16,6 12,4 4,1 83,4 
            
NACIONALITAT 900 16,4 14,7 1,8 83,6 
Andorrana 417 19,4 17,3 2,2 80,6 
Espanyola 242 12,0 12,0 0,0 88,0 
Francesa 32 18,8 12,5 6,3 81,3 
Portuguesa 121 10,7 8,3 2,5 89,3 
Altres 88 21,6 19,3 2,3 78,4 
            
ESTUDIS 900 16,4 14,7 1,8 83,6 
Fins escolarització  
obligatòria 188 10,6 9,6 1,1 89,4 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 15,0 13,5 1,5 85,0 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 20,8 18,3 2,4 79,2 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 16,4 14,7 1,8 83,6 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 18,1 18,1 0,0 81,9 

Personal administratiu i  
similars 98 15,3 15,3 0,0 84,7 

Professionals, tècnics i  
similars 168 24,4 20,8 3,6 75,6 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 11,2 11,2 0,0 88,8 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 9,9 7,7 2,2 90,1 

Treballadors no qualificats 26 15,4 15,4 0,0 84,6 
Jubilats 129 17,8 13,2 4,7 82,2 
Estudiants 74 20,3 17,6 2,7 79,7 
Aturats i altres situacions 38 10,5 10,5 0,0 89,5 
No contesta 3 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
INGRESSOS 900 16,4 14,7 1,8 83,6 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 14,0 11,8 2,2 86,0 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 15,6 14,6 1,0 84,4 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 10,7 9,3 1,4 89,3 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 19,9 17,6 2,2 80,1 

Més de 3000 euros mensuals 79 36,7 34,2 2,5 63,3 
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CAPDESETMANA 656 16,2 14,9 1,2 83,8 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 15,6 15,0 0,6 84,4 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 16,7 14,9 1,8 83,3 

            
PARROQUIA 900 16,4 14,7 1,8 83,6 
Parròquies altes 348 19,5 17,8 1,7 80,5 
Parròquies baixes 542 14,6 12,7 1,8 85,4 
No contesta 10 10,0 10,0 0,0 90,0 

	

Circ	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 49,6 49,2 0,3 50,4 
GENERE 900 49,6 49,2 0,3 50,4 
Home 457 49,5 49,5 0,0 50,5 
Dona 443 49,7 49,0 0,7 50,3 
            
EDAT 900 49,6 49,2 0,3 50,4 
De 15 a 29 anys 171 42,7 42,1 0,6 57,3 
De 30 a 44 anys 249 55,4 55,0 0,4 44,6 
De 45 a 64 anys 335 55,2 55,2 0,0 44,8 
65 o més anys 145 34,5 33,8 0,7 65,5 
            
NACIONALITAT 900 49,6 49,2 0,3 50,4 
Andorrana 417 48,4 48,0 0,5 51,6 
Espanyola 242 49,6 49,6 0,0 50,4 
Francesa 32 40,6 40,6 0,0 59,4 
Portuguesa 121 52,9 52,1 0,8 47,1 
Altres 88 53,4 53,4 0,0 46,6 
            
ESTUDIS 900 49,6 49,2 0,3 50,4 
Fins escolarització  
obligatòria 188 39,9 39,9 0,0 60,1 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 51,8 51,2 0,6 48,2 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 52,6 52,3 0,3 47,4 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 49,6 49,2 0,3 50,4 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 59,6 59,6 0,0 40,4 

Personal administratiu i  
similars 98 51,0 50,0 1,0 49,0 

Professionals, tècnics i  168 54,2 54,2 0,0 45,8 
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similars 
Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 49,7 49,7 0,0 50,3 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 57,1 57,1 0,0 42,9 

Treballadors no qualificats 26 61,5 57,7 3,8 38,5 
Jubilats 129 34,9 34,9 0,0 65,1 
Estudiants 74 44,6 43,2 1,4 55,4 
Aturats i altres situacions 38 34,2 34,2 0,0 65,8 
No contesta 3 33,3 33,3 0,0 66,7 
            
INGRESSOS 900 49,6 49,2 0,3 50,4 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 43,7 43,0 0,7 56,3 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 49,0 49,0 0,0 51,0 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 52,8 52,8 0,0 47,2 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 54,4 53,7 0,7 45,6 

Més de 3000 euros mensuals 79 54,4 54,4 0,0 45,6 
            
CAPDESETMANA 656 53,8 53,5 0,3 46,2 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 55,0 55,0 0,0 45,0 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 52,6 52,0 0,6 47,4 

            
PARROQUIA 900 49,6 49,2 0,3 50,4 
Parròquies altes 348 50,0 49,4 0,6 50,0 
Parròquies baixes 542 48,7 48,5 0,2 51,3 
No contesta 10 80,0 80,0 0,0 20,0 

	

4.1-Quina	és	la	raó	principal	per	la	qual	no	va	assistir	a	cap	(o	no	a	assistir	més	sovint)	espectacle	
de	teatre	el	2019?	

% Horitzontals   Falta de 
temps 

Falta 
d'interès 

No n'hi ha 
en la meva  
zona o a 
prop  

Poca 
informació 

Motius de 
salut /  
discapacitat 

Total 900 34,6 28,1 13,7 7,2 5,6 
GENERE 900 34,6 28,1 13,7 7,2 5,6 
Home 457 32,4 34,1 14,0 4,8 5,7 
Dona 443 36,8 21,9 13,3 9,7 5,4 
              
EDAT 900 34,6 28,1 13,7 7,2 5,6 
De 15 a 29 anys 171 37,4 32,7 9,4 12,9 1,2 
De 30 a 44 anys 249 39,0 26,9 12,4 7,6 2,0 
De 45 a 64 anys 335 36,7 26,9 15,2 5,4 4,5 
65 o més anys 145 18,6 27,6 17,2 4,1 19,3 
              
NACIONALITAT 900 34,6 28,1 13,7 7,2 5,6 
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Andorrana 417 30,7 27,6 16,3 7,4 6,0 
Espanyola 242 36,4 26,9 13,6 7,9 5,0 
Francesa 32 31,3 12,5 25,0 9,4 6,3 
Portuguesa 121 38,8 38,8 3,3 5,8 7,4 
Altres 88 43,2 25,0 11,4 5,7 2,3 
              
ESTUDIS 900 34,6 28,1 13,7 7,2 5,6 
Fins escolarització  
obligatòria 188 29,8 34,0 9,0 5,3 12,2 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 35,0 30,0 15,3 7,1 3,5 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 36,7 23,2 14,6 8,4 4,0 

Ns/nc 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
              
OCUPACIO 900 34,6 28,1 13,7 7,2 5,6 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 45,7 22,3 14,9 6,4 4,3 

Personal administratiu i  
similars 98 34,7 25,5 12,2 7,1 1,0 

Professionals, tècnics i  
similars 168 33,9 25,0 17,3 7,1 0,0 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 47,5 25,7 12,3 6,7 2,8 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 31,9 42,9 9,9 6,6 3,3 

Treballadors no qualificats 26 46,2 38,5 7,7 3,8 0,0 
Jubilats 129 14,0 29,5 17,1 3,9 20,2 
Estudiants 74 36,5 31,1 6,8 17,6 0,0 
Aturats i altres situacions 38 15,8 18,4 18,4 7,9 28,9 
No contesta 3 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 
              
INGRESSOS 900 34,6 28,1 13,7 7,2 5,6 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 31,2 28,7 9,3 10,4 9,7 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 35,9 28,6 16,1 5,2 4,2 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 36,9 29,4 13,6 4,7 3,7 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 39,0 27,2 14,7 6,6 2,2 

Més de 3000 euros 
mensuals 79 29,1 22,8 21,5 8,9 5,1 

              
CAPDESETMANA 656 39,5 28,0 13,4 6,7 2,0 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 45,6 27,2 11,0 6,1 1,8 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 33,4 28,9 15,8 7,3 2,1 
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PARROQUIA 900 34,6 28,1 13,7 7,2 5,6 
Parròquies altes 348 35,9 27,9 13,8 6,3 5,2 
Parròquies baixes 542 33,6 28,2 13,5 7,7 5,9 
No contesta 10 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 

	

5-	Al	llarg	del	2019,	quantes	vegades	va	anar	a	un	concert	de...?	

Música	clàssica	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 17,2 13,9 3,3 82,8 
GENERE 900 17,2 13,9 3,3 82,8 
Home 457 16,2 13,1 3,1 83,8 
Dona 443 18,3 14,7 3,6 81,7 
            
EDAT 900 17,2 13,9 3,3 82,8 
De 15 a 29 anys 171 10,5 9,4 1,2 89,5 
De 30 a 44 anys 249 13,7 12,0 1,6 86,3 
De 45 a 64 anys 335 21,2 16,4 4,8 78,8 
65 o més anys 145 22,1 16,6 5,5 77,9 
            
NACIONALITAT 900 17,2 13,9 3,3 82,8 
Andorrana 417 21,3 16,1 5,3 78,7 
Espanyola 242 13,6 11,6 2,1 86,4 
Francesa 32 25,0 18,8 6,3 75,0 
Portuguesa 121 9,9 9,9 0,0 90,1 
Altres 88 14,8 13,6 1,1 85,2 
            
ESTUDIS 900 17,2 13,9 3,3 82,8 
Fins escolarització  
obligatòria 188 8,5 7,4 1,1 91,5 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 12,1 10,6 1,5 87,9 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 26,4 20,2 6,2 73,6 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 17,2 13,9 3,3 82,8 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 16,0 12,8 3,2 84,0 

Personal administratiu i  
similars 98 20,4 18,4 2,0 79,6 

Professionals, tècnics i  
similars 168 26,8 18,5 8,3 73,2 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 179 13,4 12,8 0,6 86,6 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

91 4,4 4,4 0,0 95,6 
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Treballadors no  
qualificats 26 11,5 11,5 0,0 88,5 

Jubilats 129 23,3 17,1 6,2 76,7 
Estudiants 74 13,5 12,2 1,4 86,5 
Aturats i altres situacions 38 10,5 7,9 2,6 89,5 
No contesta 3 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
INGRESSOS 900 17,2 13,9 3,3 82,8 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 14,7 13,3 1,4 85,3 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 15,1 14,1 1,0 84,9 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 13,1 9,8 3,3 86,9 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 24,3 18,4 5,9 75,7 

Més de 3000 euros mensuals 79 30,4 19,0 11,4 69,6 
            
CAPDESETMANA 656 16,8 13,7 3,0 83,2 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 17,4 15,3 2,1 82,6 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 16,1 12,2 4,0 83,9 

            
PARROQUIA 900 17,2 13,9 3,3 82,8 
Parròquies altes 348 18,1 14,9 3,2 81,9 
Parròquies baixes 542 17,0 13,5 3,5 83,0 
No contesta 10 0,0 0,0 0,0 100,0 

	

Música	moderna	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 39,9 31,2 8,7 60,1 
GENERE 900 39,9 31,2 8,7 60,1 
Home 457 38,9 29,8 9,2 61,1 
Dona 443 40,9 32,7 8,1 59,1 
            
EDAT 900 39,9 31,2 8,7 60,1 
De 15 a 29 anys 171 55,0 43,9 11,1 45,0 
De 30 a 44 anys 249 48,2 35,7 12,4 51,8 
De 45 a 64 anys 335 36,7 29,3 7,5 63,3 
65 o més anys 145 15,2 13,1 2,1 84,8 
            
NACIONALITAT 900 39,9 31,2 8,7 60,1 
Andorrana 417 45,1 34,3 10,8 54,9 
Espanyola 242 38,0 30,6 7,4 62,0 
Francesa 32 28,1 15,6 12,5 71,9 
Portuguesa 121 33,1 27,3 5,8 66,9 
Altres 88 34,1 29,5 4,5 65,9 
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ESTUDIS 900 39,9 31,2 8,7 60,1 
Fins escolarització  
obligatòria 188 21,3 17,6 3,7 78,7 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 43,5 35,3 8,2 56,5 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 46,1 34,5 11,6 53,9 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 39,9 31,2 8,7 60,1 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 43,6 31,9 11,7 56,4 

Personal administratiu i  
similars 98 48,0 40,8 7,1 52,0 

Professionals, tècnics i  
similars 168 54,2 39,9 14,3 45,8 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 179 35,2 28,5 6,7 64,8 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

91 30,8 27,5 3,3 69,2 

Treballadors no  
qualificats 26 38,5 23,1 15,4 61,5 

Jubilats 129 17,1 14,0 3,1 82,9 
Estudiants 74 60,8 44,6 16,2 39,2 
Aturats i altres situacions 38 28,9 26,3 2,6 71,1 
No contesta 3 33,3 33,3 0,0 66,7 
            
INGRESSOS 900 39,9 31,2 8,7 60,1 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 34,8 25,8 9,0 65,2 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 38,5 30,7 7,8 61,5 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 42,1 33,6 8,4 57,9 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 43,4 34,6 8,8 56,6 

Més de 3000 euros mensuals 79 49,4 39,2 10,1 50,6 
            
CAPDESETMANA 656 42,5 33,2 9,3 57,5 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 37,6 30,0 7,6 62,4 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 47,4 36,5 10,9 52,6 

            
PARROQUIA 900 39,9 31,2 8,7 60,1 
Parròquies altes 348 41,4 33,0 8,3 58,6 
Parròquies baixes 542 38,7 30,1 8,7 61,3 
No contesta 10 50,0 30,0 20,0 50,0 
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5.1-	Quina	és	 la	 raó	que	més	 influeix	per	no	assistir	més	 sovint	a	 concerts	de	música	 clàssica	al	
2019?	

% Horitzontals   Falta 
d'interès 

Falta de 
temps 

No n'hi ha 
en la meva  
zona o a 
prop  

Motius de 
salut /  
discapacitat 

Poca 
informació 

Total 900 43,3 28,4 9,2 6,0 4,9 
GENERE 900 43,3 28,4 9,2 6,0 4,9 
Home 457 46,2 24,7 10,7 5,5 4,8 
Dona 443 40,4 32,3 7,7 6,5 5,0 
              
EDAT 900 43,3 28,4 9,2 6,0 4,9 
De 15 a 29 anys 171 55,0 22,2 6,4 1,8 9,9 
De 30 a 44 anys 249 46,6 31,7 7,6 2,0 4,4 
De 45 a 64 anys 335 39,4 34,6 10,1 3,9 3,6 
65 o més anys 145 33,1 15,9 13,1 22,8 2,8 
              
NACIONALITAT 900 43,3 28,4 9,2 6,0 4,9 
Andorrana 417 45,1 24,5 10,3 5,3 6,2 
Espanyola 242 45,5 27,7 8,3 7,9 3,3 
Francesa 32 43,8 28,1 12,5 0,0 3,1 
Portuguesa 121 44,6 31,4 3,3 8,3 5,0 
Altres 88 27,3 45,5 13,6 3,4 3,4 
              
ESTUDIS 900 43,3 28,4 9,2 6,0 4,9 
Fins escolarització  
obligatòria 188 42,6 23,4 4,8 16,0 5,3 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 45,6 32,6 7,6 2,9 4,4 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 41,5 27,2 12,9 3,8 5,1 

Ns/nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
              
OCUPACIO 900 43,3 28,4 9,2 6,0 4,9 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 42,6 33,0 12,8 3,2 5,3 

Personal administratiu i  
similars 98 39,8 34,7 8,2 2,0 4,1 

Professionals, tècnics i  
similars 168 45,2 26,8 12,5 1,2 5,4 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 179 38,5 44,1 7,8 1,7 3,4 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

91 67,0 18,7 4,4 3,3 1,1 

Treballadors no  
qualificats 26 26,9 53,8 7,7 0,0 7,7 

Jubilats 129 31,8 12,4 14,0 23,3 3,9 
Estudiants 74 58,1 20,3 1,4 0,0 13,5 
Aturats i altres situacions 38 31,6 10,5 7,9 28,9 5,3 
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No contesta 3 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 
              
INGRESSOS 900 43,3 28,4 9,2 6,0 4,9 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 43,0 25,1 5,0 11,5 6,5 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 39,1 31,8 13,0 4,2 4,2 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 46,3 31,8 6,5 2,8 5,1 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 47,8 26,5 12,5 3,7 2,9 

Més de 3000 euros 
mensuals 79 39,2 26,6 16,5 3,8 3,8 

              
CAPDESETMANA 656 44,5 33,5 9,3 2,0 4,1 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 41,6 39,8 7,3 1,5 4,3 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 47,4 27,4 11,2 2,4 4,0 

              
PARROQUIA 900 43,3 28,4 9,2 6,0 4,9 
Parròquies altes 348 42,8 30,2 10,6 4,6 4,6 
Parròquies baixes 542 43,2 27,5 8,5 6,8 5,2 
No contesta 10 70,0 20,0 0,0 10,0 0,0 

	

5.5-	Quina	és	la	raó	que	més	influeix	per	no	assistir	més	sovint	a	concerts	de	música	moderna	al	
2019?	

% Horitzontals   Falta de 
temps 

Falta 
d'interès 

No n'hi ha 
en la 
meva  
zona o a 
prop  

Motius de 
salut /  
discapacitat 

Motius 
econòmics 
(preus) 

Total 900 40,1 19,3 16,4 5,3 4,7 
GENERE 900 40,1 19,3 16,4 5,3 4,7 
Home 457 36,8 20,1 19,5 4,8 4,4 
Dona 443 43,6 18,5 13,3 5,9 5,0 
              
EDAT 900 40,1 19,3 16,4 5,3 4,7 
De 15 a 29 anys 171 42,7 12,9 21,1 1,2 9,4 
De 30 a 44 anys 249 46,6 11,6 18,1 1,6 5,6 
De 45 a 64 anys 335 45,4 18,2 15,2 4,2 3,6 
65 o més anys 145 13,8 42,8 11,0 19,3 0,0 
              
NACIONALITAT 900 40,1 19,3 16,4 5,3 4,7 
Andorrana 417 36,7 19,9 19,7 5,3 5,0 
Espanyola 242 40,1 21,9 12,4 5,8 3,7 
Francesa 32 43,8 21,9 21,9 0,0 0,0 
Portuguesa 121 43,0 14,0 14,9 7,4 6,6 
Altres 88 51,1 15,9 12,5 3,4 4,5 
              
ESTUDIS 900 40,1 19,3 16,4 5,3 4,7 
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Fins escolarització  
obligatòria 188 35,1 21,3 11,2 13,3 4,8 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 44,1 16,5 18,2 2,9 5,6 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 39,1 20,8 17,5 3,5 3,8 

Ns/nc 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
              
OCUPACIO 900 40,1 19,3 16,4 5,3 4,7 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 45,7 14,9 17,0 5,3 1,1 

Personal administratiu i 
similars 98 39,8 11,2 21,4 2,0 6,1 

Professionals, tècnics i  
similars 168 40,5 21,4 17,3 1,2 2,4 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 179 58,7 11,7 14,5 2,2 5,6 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

91 42,9 22,0 16,5 2,2 7,7 

Treballadors no  
qualificats 26 61,5 7,7 19,2 0,0 3,8 

Jubilats 129 10,9 43,4 11,6 17,8 0,0 
Estudiants 74 37,8 10,8 23,0 0,0 12,2 
Aturats i altres situacions 38 23,7 13,2 10,5 26,3 7,9 
No contesta 3 0,0 33,3 0,0 0,0 33,3 
              
INGRESSOS 900 40,1 19,3 16,4 5,3 4,7 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 37,3 21,1 11,8 9,7 6,5 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 44,3 14,1 19,8 3,1 6,3 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 40,7 20,1 17,8 2,8 4,2 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 37,5 22,1 21,3 3,7 1,5 

Més de 3000 euros 
mensuals 79 43,0 19,0 12,7 5,1 1,3 

              
CAPDESETMANA 656 47,1 15,9 17,1 2,3 4,4 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 52,9 14,4 15,6 2,1 4,9 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 41,3 17,3 18,5 2,4 4,0 

              
PARROQUIA 900 40,1 19,3 16,4 5,3 4,7 
Parròquies altes 348 41,7 19,8 15,5 5,2 5,2 
Parròquies baixes 542 39,3 19,0 17,0 5,5 4,2 
No contesta 10 30,0 20,0 20,0 0,0 10,0 
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7.1.-	Al	llarg	del	2019,	amb	quina	freqüència	va	anar	al	cinema?	(Número	de	vegades)	

Anar	al	cinema	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 78,1 20,7 57,4 21,8 
GENERE 900 78,1 20,7 57,4 21,8 
Home 457 77,9 19,9 58,0 21,9 
Dona 443 78,3 21,4 56,9 21,7 
            
EDAT 900 78,1 20,7 57,4 21,8 
De 15 a 29 anys 171 91,8 16,4 75,4 8,2 
De 30 a 44 anys 249 87,6 23,3 64,3 12,4 
De 45 a 64 anys 335 78,5 22,7 55,8 21,5 
65 o més anys 145 44,8 16,6 28,3 54,5 
            
NACIONALITAT 900 78,1 20,7 57,4 21,8 
Andorrana 417 83,0 16,8 66,2 16,8 
Espanyola 242 73,6 21,9 51,7 26,4 
Francesa 32 84,4 31,3 53,1 15,6 
Portuguesa 121 68,6 24,0 44,6 31,4 
Altres 88 78,4 27,3 51,1 21,6 
            
ESTUDIS 900 78,1 20,7 57,4 21,8 
Fins escolarització obligatòria 188 57,4 24,5 33,0 42,0 
Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 80,9 20,0 60,9 19,1 

Terciaris (FP de grau superior 
>=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

371 86,3 19,4 66,8 13,7 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 78,1 20,7 57,4 21,8 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 86,2 22,3 63,8 13,8 

Personal administratiu i 
similars 98 90,8 15,3 75,5 9,2 

Professionals, tècnics i 
similars 168 89,9 19,6 70,2 10,1 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 79,3 25,7 53,6 20,7 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 73,6 19,8 53,8 26,4 

Treballadors no qualificats 26 80,8 38,5 42,3 19,2 
Jubilats 129 45,0 18,6 26,4 54,3 
Estudiants 74 94,6 9,5 85,1 5,4 
Aturats i altres situacions 38 57,9 28,9 28,9 42,1 
No contesta 3 66,7 33,3 33,3 33,3 
            
INGRESSOS 900 78,1 20,7 57,4 21,8 
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Menys de 1200 euros 
mensuals 279 71,3 23,7 47,7 28,7 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 75,0 21,9 53,1 24,5 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 79,0 20,6 58,4 21,0 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 89,0 13,2 75,7 11,0 

Més de 3000 euros mensuals 79 88,6 20,3 68,4 11,4 
            
CAPDESETMANA 656 83,8 21,8 62,0 16,2 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 80,7 23,2 57,5 19,3 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 86,9 20,4 66,6 13,1 

            
PARROQUIA 900 78,1 20,7 57,4 21,8 
Parròquies altes 348 79,0 21,8 57,2 20,7 
Parròquies baixes 542 77,3 19,9 57,4 22,7 
No contesta 10 90,0 20,0 70,0 10,0 

	

7.2.	Quina	és	la	raó	que	més	influeix	en	el	fet	que	no	va	anar	més	sovint	al	cinema	el	2019	

% Horitzontals   Falta de 
temps 

Falta 
d'interès 

No n'hi ha 
en la meva  
zona o a 
prop  

Prefereixo 
veure films  
per altres 
mitjans 

Ja he anat 
suficients  
vegades 

Total 900 31,0 14,9 14,3 13,3 8,4 
GENERE 900 31,0 14,9 14,3 13,3 8,4 
Home 457 32,4 14,9 16,4 14,4 8,1 
Dona 443 29,6 14,9 12,2 12,2 8,8 
              
EDAT 900 31,0 14,9 14,3 13,3 8,4 
De 15 a 29 anys 171 26,3 12,3 20,5 12,9 10,5 
De 30 a 44 anys 249 39,0 10,4 15,3 8,4 9,2 
De 45 a 64 anys 335 35,2 15,2 12,2 13,1 9,6 
65 o més anys 145 13,1 24,8 10,3 22,8 2,1 
              
NACIONALITAT 900 31,0 14,9 14,3 13,3 8,4 
Andorrana 417 25,2 17,0 18,7 12,2 10,3 
Espanyola 242 34,7 15,3 11,2 15,3 5,0 
Francesa 32 25,0 6,3 9,4 18,8 3,1 
Portuguesa 121 40,5 13,2 6,6 14,0 8,3 
Altres 88 37,5 9,1 14,8 10,2 11,4 
              
ESTUDIS 900 31,0 14,9 14,3 13,3 8,4 
Fins escolarització 
obligatòria 188 26,1 14,9 10,6 20,2 2,1 

Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 37,6 14,7 13,8 12,4 7,9 

Terciaris (FP de grau 
superior >=2 anys,  371 27,5 15,1 16,4 10,8 12,1 
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universitat (3-5 anys), 
doctorat). 
Ns/nc 1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
              
OCUPACIO 900 31,0 14,9 14,3 13,3 8,4 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 40,4 9,6 20,2 8,5 11,7 

Personal administratiu i 
similars 98 28,6 15,3 17,3 12,2 10,2 

Professionals, tècnics i 
similars 168 29,8 11,9 17,9 9,5 11,9 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 46,9 12,8 10,6 10,6 9,5 

Treballadors de la 
indústria, construcció i  
agricultura 

91 33,0 18,7 12,1 19,8 5,5 

Treballadors no qualificats 26 46,2 23,1 0,0 7,7 7,7 
Jubilats 129 9,3 23,3 10,9 24,0 1,6 
Estudiants 74 25,7 12,2 20,3 9,5 10,8 
Aturats i altres situacions 38 15,8 10,5 10,5 15,8 2,6 
No contesta 3 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 
              
INGRESSOS 900 31,0 14,9 14,3 13,3 8,4 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 22,9 15,1 12,9 16,5 6,1 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 33,3 12,0 16,7 12,5 10,4 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 34,1 20,1 11,7 12,6 8,9 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 41,2 8,8 14,7 11,0 7,4 

Més de 3000 euros 
mensuals 79 27,8 17,7 20,3 10,1 12,7 

              
CAPDESETMANA 656 36,9 13,6 14,6 11,4 9,9 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 45,0 12,5 12,2 11,0 8,9 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 28,9 14,6 17,0 11,9 10,9 

              
PARROQUIA 900 31,0 14,9 14,3 13,3 8,4 
Parròquies altes 348 33,0 11,8 14,9 15,2 8,0 
Parròquies baixes 542 30,3 16,6 14,0 12,4 8,7 
No contesta 10 0,0 30,0 10,0 0,0 10,0 
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8.1-Al	llarg	del	2019,	amb	quina	freqüència	va	veure	la	televisió	en	qualsevol	dispositiu?	

% Horitzontals   Diàriament 
Almenys un cop 
a la  
setmana 

Almenys un cop al 
mes Mai 

Total 900 77,1 13,3 2,8 5,4 
GENERE 900 77,1 13,3 2,8 5,4 
Home 457 77,9 12,0 2,4 6,1 
Dona 443 76,3 14,7 3,2 4,7 
            
EDAT 900 77,1 13,3 2,8 5,4 
De 15 a 29 anys 171 51,5 28,1 5,3 12,9 
De 30 a 44 anys 249 76,7 12,9 2,0 6,4 
De 45 a 64 anys 335 83,0 10,7 2,7 2,7 
65 o més anys 145 94,5 2,8 1,4 1,4 
            
NACIONALITAT 900 77,1 13,3 2,8 5,4 
Andorrana 417 74,8 15,6 3,6 4,8 
Espanyola 242 79,8 11,6 2,5 5,0 
Francesa 32 71,9 15,6 0,0 12,5 
Portuguesa 121 89,3 8,3 0,8 0,8 
Altres 88 65,9 13,6 3,4 13,6 
            
ESTUDIS 900 77,1 13,3 2,8 5,4 
Fins escolarització  
obligatòria 188 81,4 12,2 1,6 3,2 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 80,6 12,6 2,1 4,1 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 71,7 14,6 4,0 7,8 

Ns/nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 
            
OCUPACIO 900 77,1 13,3 2,8 5,4 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 84,0 8,5 0,0 5,3 

Personal administratiu i similars 98 82,7 9,2 3,1 4,1 
Professionals, tècnics i similars 168 66,7 19,6 3,6 7,7 
Treballadors del comerç, hostaleria i 
serveis 179 76,0 14,5 2,8 6,1 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 84,6 6,6 3,3 5,5 

Treballadors no qualificats 26 88,5 11,5 0,0 0,0 
Jubilats 129 94,6 3,1 1,6 0,8 
Estudiants 74 41,9 36,5 5,4 12,2 
Aturats i altres situacions 38 81,6 10,5 2,6 2,6 
No contesta 3 66,7 0,0 33,3 0,0 
            
INGRESSOS 900 77,1 13,3 2,8 5,4 
Menys de 1200 euros mensuals 279 69,9 20,4 3,2 4,7 
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De 1200 a 1499 euros mensuals 192 78,6 10,4 2,6 7,3 
De 1500 a 1999 euros mensuals 214 81,8 9,3 3,3 3,7 
De 2000 a 2999 euros mensuals 136 83,1 9,6 1,5 5,1 
Més de 3000 euros mensuals 79 75,9 12,7 2,5 8,9 
            
CAPDESETMANA 656 77,4 13,0 2,6 5,8 
Treballa habitualment 1 o més caps 
de setmana 327 76,8 12,8 3,7 5,5 

No treballa els caps de setmana 
habitualment 329 78,1 13,1 1,5 6,1 

            
PARROQUIA 900 77,1 13,3 2,8 5,4 
Parròquies altes 348 73,3 14,7 3,2 6,6 
Parròquies baixes 542 79,9 12,5 2,4 4,6 
No contesta 10 60,0 10,0 10,0 10,0 

	

8.2-	Habitualment,	quin	tipus	de	programes	veu?	(Han	vist	la	televisió	almenys	una	vegada	a	l’any)	

% Horitzontals   
Programes de 
notícies i  
informatius 

Sèries, 
pel·lícules i  
llargmetratges 

Programes 
culturals i  
documentals 

Programes 
esportius 

Total 851 72,3 61,8 33,7 12,7 
GENERE 851 72,3 61,8 33,7 12,7 
Home 429 72,0 56,9 34,0 21,2 
Dona 422 72,5 66,8 33,4 4,0 
            
EDAT 851 72,3 61,8 33,7 12,7 
De 15 a 29 anys 149 59,1 54,4 21,5 12,8 
De 30 a 44 anys 233 64,8 64,8 26,6 10,3 
De 45 a 64 anys 326 79,1 65,3 38,7 12,6 
65 o més anys 143 82,5 56,6 46,9 16,8 
            
NACIONALITAT 851 72,3 61,8 33,7 12,7 
Andorrana 397 72,8 60,5 35,8 12,6 
Espanyola 230 75,7 62,6 31,3 11,3 
Francesa 28 64,3 67,9 46,4 21,4 
Portuguesa 120 69,2 60,8 27,5 10,0 
Altres 76 67,1 65,8 35,5 18,4 
            
ESTUDIS 851 72,3 61,8 33,7 12,7 
Fins escolarització 
obligatòria 182 74,2 61,5 34,1 11,5 

Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

326 72,7 61,7 31,3 12,9 

Terciaris (FP de grau 
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

342 70,8 62,3 36,0 13,2 

Ns/nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 
            
OCUPACIO 851 72,3 61,8 33,7 12,7 
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Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 89 74,2 59,6 34,8 18,0 

Personal administratiu i 
similars 94 70,2 70,2 36,2 12,8 

Professionals, tècnics i 
similars 155 69,0 59,4 32,3 12,9 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 168 72,6 64,3 27,4 8,9 

Treballadors de la 
indústria, construcció i  
agricultura 

86 75,6 58,1 38,4 16,3 

Treballadors no qualificats 26 84,6 73,1 30,8 11,5 
Jubilats 128 82,0 59,4 45,3 15,6 
Estudiants 65 56,9 50,8 24,6 10,8 
Aturats i altres situacions 37 62,2 73,0 27,0 2,7 
No contesta 3 66,7 66,7 33,3 0,0 
            
INGRESSOS 851 72,3 61,8 33,7 12,7 
Menys de 1200 euros 
mensuals 266 69,9 60,9 31,6 11,3 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 178 74,7 63,5 33,1 6,7 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 206 67,0 61,7 36,9 17,5 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 129 76,7 57,4 36,4 13,2 

Més de 3000 euros 
mensuals 72 81,9 69,4 29,2 18,1 

            
CAPDESETMANA 618 72,5 62,8 32,5 12,9 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 309 73,5 62,1 27,5 10,4 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 309 71,5 63,4 37,5 15,5 

            
PARROQUIA 851 72,3 61,8 33,7 12,7 
Parròquies altes 325 70,8 62,8 33,5 12,9 
Parròquies baixes 517 73,7 61,3 33,7 12,8 
No contesta 9 44,4 55,6 44,4 0,0 

	

8.3-Quins	dels	serveis	de	pagament	següent	teniu	contractat?	

% Horitzontals   

Fibra 
òptica TV 
(Opció  
bàsica) 

Netflix 
Fibra òptica 
TV (Opcions  
ampliades) 

Amazon 
Prime HBO No tinc cap 

contractació 

Total 851 54,9 53,7 29,4 11,5 6,5 5,3 
GENERE 851 54,9 53,7 29,4 11,5 6,5 5,3 
Home 429 54,3 54,3 29,4 12,6 6,3 5,6 
Dona 422 55,5 53,1 29,4 10,4 6,6 5,0 
                
EDAT 851 54,9 53,7 29,4 11,5 6,5 5,3 
De 15 a 29 anys 149 58,4 75,8 28,2 17,4 11,4 2,7 
De 30 a 44 anys 233 52,8 67,4 28,8 14,2 9,0 2,6 
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De 45 a 64 anys 326 55,5 48,5 29,1 10,4 4,3 6,1 
65 o més anys 143 53,1 20,3 32,2 3,5 2,1 10,5 
                
NACIONALITAT 851 54,9 53,7 29,4 11,5 6,5 5,3 
Andorrana 397 52,6 58,4 32,0 14,9 8,3 4,0 
Espanyola 230 53,9 51,3 30,4 12,2 7,0 7,8 
Francesa 28 57,1 42,9 14,3 10,7 3,6 10,7 
Portuguesa 120 60,8 41,7 25,0 3,3 3,3 5,0 
Altres 76 59,2 59,2 25,0 5,3 1,3 2,6 
                
ESTUDIS 851 54,9 53,7 29,4 11,5 6,5 5,3 
Fins escolarització 
obligatòria 182 62,1 28,0 23,6 1,6 2,7 7,1 

Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau 
mitjà < 2 anys) 

326 53,4 55,2 31,3 10,1 6,1 5,8 

Terciaris (FP de grau 
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

342 52,6 66,1 30,7 18,1 8,8 3,8 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                
OCUPACIO 851 54,9 53,7 29,4 11,5 6,5 5,3 
Directius, propietaris i 
comandaments 
intermedis 

89 57,3 60,7 32,6 12,4 9,0 4,5 

Personal administratiu i 
similars 94 44,7 70,2 40,4 22,3 10,6 2,1 

Professionals, tècnics i 
similars 155 56,1 67,7 26,5 17,4 10,3 3,2 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 168 58,3 56,0 24,4 7,1 3,6 7,1 

Treballadors de la 
indústria, construcció i 
agricultura 

86 52,3 44,2 25,6 7,0 5,8 9,3 

Treballadors no 
qualificats 26 57,7 19,2 30,8 0,0 0,0 3,8 

Jubilats 128 56,3 20,3 32,8 3,9 1,6 8,6 
Estudiants 65 58,5 78,5 27,7 15,4 6,2 0,0 
Aturats i altres situacions 37 48,6 43,2 29,7 16,2 10,8 5,4 
No contesta 3 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
                
INGRESSOS 851 54,9 53,7 29,4 11,5 6,5 5,3 
Menys de 1200 euros 
mensuals 266 59,4 47,7 26,3 10,5 4,9 5,3 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 178 52,8 46,1 30,9 7,3 5,1 5,6 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 206 52,9 56,3 27,2 10,7 6,3 8,7 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 129 54,3 65,9 30,2 16,3 11,6 1,6 

Més de 3000 euros 
mensuals 72 50,0 65,3 41,7 19,4 6,9 1,4 
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CAPDESETMANA 618 54,7 58,4 28,8 12,5 7,3 5,2 
Treballa habitualment 1 
o més caps de setmana 309 56,3 58,3 27,2 10,4 4,2 4,9 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 309 53,1 58,6 30,4 14,6 10,4 5,5 

                
PARROQUIA 851 54,9 53,7 29,4 11,5 6,5 5,3 
Parròquies altes 325 57,2 62,5 28,9 13,2 7,7 3,7 
Parròquies baixes 517 53,4 48,4 30,0 10,3 5,8 6,0 
No contesta 9 55,6 44,4 11,1 22,2 0,0 22,2 

	

9.1-Al	llarg	del	2019,	amb	quina	freqüència	va	escoltar	la	ràdio	en	qualsevol	dispositiu?	

% Horitzontals   Diàriament 

Almenys 
un cop a 
la  
setmana 

Almenys 
un cop al 
mes 

Almenys 
un cop al  
trimestre 

Almenys 
un cop a 
l’any 

Mai 

Total 900 60,2 18,1 4,9 1,3 0,6 14,9 
GENERE 900 60,2 18,1 4,9 1,3 0,6 14,9 
Home 457 61,7 18,4 5,0 1,3 0,2 13,3 
Dona 443 58,7 17,8 4,7 1,4 0,9 16,5 
                
EDAT 900 60,2 18,1 4,9 1,3 0,6 14,9 
De 15 a 29 anys 171 33,9 32,7 8,8 1,2 0,6 22,8 
De 30 a 44 anys 249 65,9 16,9 4,4 0,8 0,8 11,2 
De 45 a 64 anys 335 70,7 14,0 1,8 1,5 0,6 11,3 
65 o més anys 145 57,2 12,4 8,3 2,1 0,0 20,0 
                
NACIONALITAT 900 60,2 18,1 4,9 1,3 0,6 14,9 
Andorrana 417 60,2 19,7 5,0 0,7 0,5 13,9 
Espanyola 242 65,7 13,6 4,1 2,1 0,4 14,0 
Francesa 32 59,4 12,5 12,5 0,0 0,0 15,6 
Portuguesa 121 56,2 21,5 3,3 3,3 1,7 14,0 
Altres 88 51,1 20,5 5,7 0,0 0,0 22,7 
                
ESTUDIS 900 60,2 18,1 4,9 1,3 0,6 14,9 
Fins escolarització 
obligatòria 188 52,7 19,7 6,9 3,7 0,5 16,5 

Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau 
mitjà < 2 anys) 

340 58,8 20,0 3,5 1,2 0,9 15,6 

Terciaris (FP de grau 
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

371 65,2 15,6 5,1 0,3 0,3 13,5 

Ns/nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                
OCUPACIO 900 60,2 18,1 4,9 1,3 0,6 14,9 
Directius, propietaris i 
comandaments 
intermedis 

94 70,2 14,9 2,1 1,1 0,0 11,7 

Personal administratiu i 
similars 98 71,4 14,3 4,1 0,0 1,0 9,2 
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Professionals, tècnics i 
similars 168 70,2 17,9 2,4 0,6 1,2 7,7 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 49,2 22,9 6,7 1,1 0,6 19,6 

Treballadors de la 
indústria, construcció i  
agricultura 

91 78,0 7,7 1,1 3,3 0,0 9,9 

Treballadors no 
qualificats 26 53,8 23,1 0,0 0,0 0,0 23,1 

Jubilats 129 58,9 13,2 9,3 1,6 0,0 17,1 
Estudiants 74 18,9 37,8 10,8 1,4 1,4 29,7 
Aturats i altres 
situacions 38 60,5 15,8 2,6 5,3 0,0 15,8 

No contesta 3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 
                
INGRESSOS 900 60,2 18,1 4,9 1,3 0,6 14,9 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 43,4 23,7 8,6 2,5 0,4 21,5 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 63,0 18,8 2,1 0,5 1,0 14,6 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 70,1 13,1 3,7 0,9 0,9 11,2 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 72,1 16,9 0,7 1,5 0,0 8,8 

Més de 3000 euros 
mensuals 79 65,8 12,7 8,9 0,0 0,0 12,7 

                
CAPDESETMANA 656 65,1 17,1 3,5 1,1 0,6 12,7 
Treballa habitualment 1 
o més caps de setmana 327 57,5 22,0 4,3 0,6 0,6 15,0 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 72,6 12,2 2,7 1,5 0,6 10,3 

                
PARROQUIA 900 60,2 18,1 4,9 1,3 0,6 14,9 
Parròquies altes 348 62,6 20,1 2,3 1,7 0,0 13,2 
Parròquies baixes 542 58,7 17,2 6,6 0,9 0,9 15,7 
No contesta 10 60,0 0,0 0,0 10,0 0,0 30,0 

	

9.2-	Quin	tipus	de	programa	acostuma	a	escoltar?	(Han	escoltat	la	radio	almenys	un	cop	l’any)	

% Horitzontals   Programes 
musicals 

Programes de 
notícies i  
informatius 

Programes 
culturals 

Tertúlies/debats 
d'opinió 

Total 766 73,1 52,7 9,7 4,7 
GENERE 766 73,1 52,7 9,7 4,7 
Home 396 68,7 56,1 8,6 5,1 
Dona 370 77,8 49,2 10,8 4,3 
            
EDAT 766 73,1 52,7 9,7 4,7 
De 15 a 29 anys 132 79,5 34,8 3,8 3,0 
De 30 a 44 anys 221 80,1 43,9 10,9 3,6 
De 45 a 64 anys 297 70,0 60,9 9,8 6,1 
65 o més anys 116 60,3 69,0 13,8 5,2 
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NACIONALITAT 766 73,1 52,7 9,7 4,7 
Andorrana 359 68,2 53,8 12,0 4,2 
Espanyola 208 76,4 55,3 7,2 8,7 
Francesa 27 51,9 66,7 18,5 0,0 
Portuguesa 104 90,4 46,2 3,8 2,9 
Altres 68 70,6 44,1 10,3 0,0 
            
ESTUDIS 766 73,1 52,7 9,7 4,7 
Fins escolarització 
obligatòria 157 82,2 45,2 8,3 5,7 

Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

287 77,4 51,2 6,6 3,8 

Terciaris (FP de grau 
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

321 64,8 57,9 13,1 5,0 

Ns/nc 1 100,0 0,0 0,0 0,0 
            
OCUPACIO 766 73,1 52,7 9,7 4,7 
Directius, propietaris i 
comandaments 
intermedis 

83 65,1 59,0 12,0 9,6 

Personal administratiu i 
similars 89 78,7 56,2 6,7 5,6 

Professionals, tècnics i 
similars 155 67,1 58,7 16,1 6,5 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 144 74,3 46,5 6,3 1,4 

Treballadors de la 
indústria, construcció i  
agricultura 

82 85,4 36,6 6,1 3,7 

Treballadors no 
qualificats 20 90,0 55,0 0,0 0,0 

Jubilats 107 58,9 67,3 14,0 6,5 
Estudiants 52 90,4 30,8 3,8 0,0 
Aturats i altres situacions 32 81,3 53,1 3,1 3,1 
No contesta 2 50,0 50,0 50,0 0,0 
            
INGRESSOS 766 73,1 52,7 9,7 4,7 
Menys de 1200 euros 
mensuals 219 74,9 52,1 7,3 3,2 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 164 77,4 44,5 11,6 4,3 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 190 79,5 48,4 6,3 4,7 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 124 67,7 64,5 12,9 7,3 

Més de 3000 euros 
mensuals 69 49,3 65,2 15,9 5,8 

            
CAPDESETMANA 573 73,6 52,0 9,8 4,9 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 278 76,3 48,9 8,6 4,7 
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No treballa els caps de 
setmana habitualment 295 71,2 54,9 10,8 5,1 

            
PARROQUIA 766 73,1 52,7 9,7 4,7 
Parròquies altes 302 72,2 55,0 10,6 4,3 
Parròquies baixes 457 73,5 51,9 9,2 5,0 
No contesta 7 85,7 14,3 0,0 0,0 

	

10-	Al	llarg	del	2019,	quants	llibres	va	llegir?	(en	format	paper	o	digital)	

Per	feina	o	estudis	

% Horitzontals   D'1 a 4  De 5 a 9 10 o més Cap Ns/nc 

Total 900 24,4 8,8 10,7 56,0 0,1 
GENERE 900 24,4 8,8 10,7 56,0 0,1 
Home 457 26,3 9,0 10,7 54,0 0,0 
Dona 443 22,6 8,6 10,6 58,0 0,2 
              
EDAT 900 24,4 8,8 10,7 56,0 0,1 
De 15 a 29 anys 171 39,2 14,6 15,8 30,4 0,0 
De 30 a 44 anys 249 27,7 9,6 10,4 52,2 0,0 
De 45 a 64 anys 335 22,4 7,5 11,6 58,2 0,3 
65 o més anys 145 6,2 3,4 2,8 87,6 0,0 
              
NACIONALITAT 900 24,4 8,8 10,7 56,0 0,1 
Andorrana 417 26,9 11,3 12,7 49,2 0,0 
Espanyola 242 21,1 7,4 9,9 61,6 0,0 
Francesa 32 21,9 12,5 18,8 46,9 0,0 
Portuguesa 121 22,3 1,7 5,8 70,2 0,0 
Altres 88 26,1 9,1 6,8 56,8 1,1 
              
ESTUDIS 900 24,4 8,8 10,7 56,0 0,1 
Fins escolarització  
obligatòria 188 17,0 2,1 1,6 79,3 0,0 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 25,6 9,1 7,9 57,4 0,0 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 27,2 11,9 17,8 42,9 0,3 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
              
OCUPACIO 900 24,4 8,8 10,7 56,0 0,1 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 35,1 11,7 11,7 41,5 0,0 

Personal administratiu i  
similars 98 28,6 12,2 6,1 53,1 0,0 

Professionals, tècnics i  
similars 168 29,8 13,7 26,2 30,4 0,0 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 179 20,7 5,0 6,1 67,6 0,6 

Treballadors de la  91 18,7 3,3 4,4 73,6 0,0 
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indústria, construcció i  
agricultura 
Treballadors no  
qualificats 26 11,5 7,7 3,8 76,9 0,0 

Jubilats 129 4,7 1,6 2,3 91,5 0,0 
Estudiants 74 48,6 20,3 17,6 13,5 0,0 
Aturats i altres  
situacions 38 23,7 5,3 7,9 63,2 0,0 

No contesta 3 33,3 0,0 0,0 66,7 0,0 
              
INGRESSOS 900 24,4 8,8 10,7 56,0 0,1 
Menys de 1200 euros  
mensuals 279 24,4 8,2 8,2 59,1 0,0 

De 1200 a 1499 euros  
mensuals 192 20,3 5,7 8,3 65,6 0,0 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 214 25,2 9,8 10,3 54,2 0,5 

De 2000 a 2999 euros  
mensuals 136 24,3 11,8 14,0 50,0 0,0 

Més de 3000 euros  
mensuals 79 32,9 10,1 20,3 36,7 0,0 

              
CAPDESETMANA 656 25,6 9,1 11,7 53,4 0,2 
Treballa habitualment 1  
o més caps de setmana 327 24,8 8,0 10,1 56,9 0,3 

No treballa els caps de  
setmana habitualment 329 26,4 10,3 13,4 49,8 0,0 

              
PARROQUIA 900 24,4 8,8 10,7 56,0 0,1 
Parròquies altes 348 27,6 8,6 11,8 52,0 0,0 
Parròquies baixes 542 22,3 8,9 10,0 58,7 0,2 
No contesta 10 30,0 10,0 10,0 50,0 0,0 

	

Altres	motius	(oci,	entreteniment)	

% Horitzontals   D'1 a 4  De 5 a 9 10 o més Cap Ns/nc 

Total 900 37,3 12,9 19,2 30,4 0,1 
GENERE 900 37,3 12,9 19,2 30,4 0,1 
Home 457 37,2 10,7 13,3 38,5 0,2 
Dona 443 37,5 15,1 25,3 22,1 0,0 
              
EDAT 900 37,3 12,9 19,2 30,4 0,1 
De 15 a 29 anys 171 46,8 14,0 13,5 25,7 0,0 
De 30 a 44 anys 249 35,3 15,3 17,3 32,1 0,0 
De 45 a 64 anys 335 36,7 10,7 21,8 30,7 0,0 
65 o més anys 145 31,0 12,4 23,4 32,4 0,7 
              
NACIONALITAT 900 37,3 12,9 19,2 30,4 0,1 
Andorrana 417 42,2 14,1 22,5 21,1 0,0 
Espanyola 242 34,3 13,6 17,8 34,3 0,0 
Francesa 32 31,3 6,3 43,8 18,8 0,0 
Portuguesa 121 30,6 5,8 7,4 55,4 0,8 
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Altres 88 34,1 17,0 14,8 34,1 0,0 
              
ESTUDIS 900 37,3 12,9 19,2 30,4 0,1 
Fins escolarització  
obligatòria 188 29,8 5,3 10,1 54,3 0,5 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 42,9 12,1 13,2 31,8 0,0 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 36,1 17,5 29,4 17,0 0,0 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
              
OCUPACIO 900 37,3 12,9 19,2 30,4 0,1 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 41,5 8,5 18,1 31,9 0,0 

Personal administratiu i  
similars 98 43,9 17,3 23,5 15,3 0,0 

Professionals, tècnics i  
similars 168 36,3 16,1 32,1 15,5 0,0 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 179 35,8 17,3 12,8 34,1 0,0 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

91 30,8 8,8 6,6 53,8 0,0 

Treballadors no  
qualificats 26 42,3 0,0 7,7 50,0 0,0 

Jubilats 129 31,0 11,6 26,4 31,0 0,0 
Estudiants 74 45,9 9,5 13,5 31,1 0,0 
Aturats i altres  
situacions 38 36,8 7,9 10,5 42,1 2,6 

No contesta 3 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 
              
INGRESSOS 900 37,3 12,9 19,2 30,4 0,1 
Menys de 1200 euros  
mensuals 279 37,6 10,8 16,8 34,8 0,0 

De 1200 a 1499 euros  
mensuals 192 35,9 15,1 17,7 30,7 0,5 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 214 34,1 12,1 19,6 34,1 0,0 

De 2000 a 2999 euros  
mensuals 136 42,6 14,7 21,3 21,3 0,0 

Més de 3000 euros  
mensuals 79 39,2 13,9 26,6 20,3 0,0 

              
CAPDESETMANA 656 37,3 13,9 19,1 29,7 0,0 
Treballa habitualment 1  
o més caps de setmana 327 39,1 14,7 14,1 32,1 0,0 

No treballa els caps de  
setmana habitualment 329 35,6 13,1 24,0 27,4 0,0 

              
PARROQUIA 900 37,3 12,9 19,2 30,4 0,1 
Parròquies altes 348 38,5 14,1 21,3 25,9 0,3 
Parròquies baixes 542 36,5 12,0 18,1 33,4 0,0 
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No contesta 10 40,0 20,0 10,0 30,0 0,0 

	

10.2-	Quant	temps	dedica	a	la	lectura?	

Per	feina	o	estudis	–	Dia	laborable	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 396 66,934 63,985 
GENERE 396 66,934 63,985 
Home 210 67,667 65,229 
Dona 186 66,103 62,710 
        
EDAT 396 66,934 63,985 
De 15 a 29 anys 119 77,647 68,960 
De 30 a 44 anys 119 58,866 55,668 
De 45 a 64 anys 140 61,743 57,071 
65 o més anys 18 91,176 111,349 
        
NACIONALITAT 396 66,934 63,985 
Andorrana 212 76,754 70,724 
Espanyola 93 64,505 55,589 
Francesa 17 74,118 86,967 
Portuguesa 36 39,167 31,064 
Altres 38 41,447 36,538 
        
ESTUDIS 396 66,934 63,985 
Fins escolarització  
obligatòria 39 50,513 42,065 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau  
mitjà < 2 anys) 

145 63,229 57,590 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

212 72,472 70,630 

Ns/nc 0     
        
OCUPACIO 396 66,934 63,985 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 55 59,000 48,299 

Personal administratiu i  
similars 46 74,130 59,947 

Professionals, tècnics i  
similars 117 71,872 69,067 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 58 51,466 43,850 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

24 67,917 83,522 

Treballadors no  
qualificats 6 20,000 24,495 

Jubilats 11 80,000 75,719 
Estudiants 64 84,219 75,793 



146	
	

Aturats i altres  
situacions 14 27,857 23,916 

No contesta 1 60,000   
        
INGRESSOS 396 66,934 63,985 
Menys de 1200 euros  
mensuals 114 70,088 69,549 

De 1200 a 1499 euros  
mensuals 66 58,333 52,068 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 98 63,990 61,579 

De 2000 a 2999 euros  
mensuals 68 72,324 64,666 

Més de 3000 euros  
mensuals 50 69,600 69,685 

        
CAPDESETMANA 306 64,899 61,249 
Treballa habitualment 1  
o més caps de setmana 141 65,553 65,761 

No treballa els caps de  
setmana habitualment 165 64,339 57,310 

        
PARROQUIA 396 66,934 63,985 
Parròquies altes 167 68,551 68,705 
Parròquies baixes 224 66,013 60,913 
No contesta 5 54,000 32,863 

	

Per	feina	o	estudis	–	Dia	festiu	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 396 52,489 70,065 
GENERE 396 52,489 70,065 
Home 210 50,048 67,234 
Dona 186 55,261 73,234 
        
EDAT 396 52,489 70,065 
De 15 a 29 anys 119 57,395 80,319 
De 30 a 44 anys 119 59,286 76,591 
De 45 a 64 anys 140 42,394 50,914 
65 o més anys 18 51,944 75,169 
        
NACIONALITAT 396 52,489 70,065 
Andorrana 212 56,962 76,935 
Espanyola 93 37,882 51,928 
Francesa 17 45,882 32,222 
Portuguesa 36 61,389 90,708 
Altres 38 58,158 54,950 
        
ESTUDIS 396 52,489 70,065 
Fins escolarització  
obligatòria 39 50,000 51,312 

Secundària (batxillerat,  145 49,826 68,530 
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selectivitat, FP de  
grau  
mitjà < 2 anys) 
Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

212 54,776 74,191 

Ns/nc 0     
        
OCUPACIO 396 52,489 70,065 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 55 42,273 48,063 

Personal administratiu i  
similars 46 56,413 72,951 

Professionals, tècnics i  
similars 117 58,983 74,945 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 58 42,982 78,671 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

24 66,042 48,878 

Treballadors no  
qualificats 6 50,000 40,988 

Jubilats 11 68,182 92,067 
Estudiants 64 53,750 77,265 
Aturats i altres  
situacions 14 26,429 34,330 

No contesta 1 30,000   
        
INGRESSOS 396 52,489 70,065 
Menys de 1200 euros  
mensuals 114 54,330 81,849 

De 1200 a 1499 euros  
mensuals 66 57,576 62,316 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 98 49,897 55,123 

De 2000 a 2999 euros  
mensuals 68 48,279 83,790 

Més de 3000 euros  
mensuals 50 52,400 57,554 

        
CAPDESETMANA 306 52,931 68,940 
Treballa habitualment 1  
o més caps de setmana 141 50,660 69,751 

No treballa els caps de  
setmana habitualment 165 54,907 68,381 

        
PARROQUIA 396 52,489 70,065 
Parròquies altes 167 50,321 63,657 
Parròquies baixes 224 54,507 75,040 
No contesta 5 34,000 39,749 

	

Altres	motius	(oci,	entreteniment)	–	Dia	laborable	
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freqüències   Mitjana Desviació 

Total 626 46,165 46,781 
GENERE 626 46,165 46,781 
Home 281 41,942 45,418 
Dona 345 49,596 47,651 
        
EDAT 626 46,165 46,781 
De 15 a 29 anys 127 48,622 51,573 
De 30 a 44 anys 169 40,923 50,636 
De 45 a 64 anys 232 42,623 42,239 
65 o més anys 98 60,915 40,465 
        
NACIONALITAT 626 46,165 46,781 
Andorrana 329 44,739 45,513 
Espanyola 159 44,132 40,822 
Francesa 26 70,400 77,176 
Portuguesa 54 41,250 47,163 
Altres 58 53,707 49,776 
        
ESTUDIS 626 46,165 46,781 
Fins escolarització  
obligatòria 86 53,306 47,015 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau  
mitjà < 2 anys) 

232 43,377 41,513 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

308 46,257 50,218 

Ns/nc 0     
        
OCUPACIO 626 46,165 46,781 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 64 41,641 33,607 

Personal administratiu i  
similars 83 39,085 49,585 

Professionals, tècnics i  
similars 142 45,500 51,607 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 118 43,220 39,172 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

42 41,951 54,174 

Treballadors no  
qualificats 13 25,769 19,563 

Jubilats 89 64,600 40,990 
Estudiants 51 53,039 60,325 
Aturats i altres  
situacions 22 42,045 41,880 

No contesta 2 7,500 10,607 
        
INGRESSOS 626 46,165 46,781 
Menys de 1200 euros  182 58,832 52,333 
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mensuals 
De 1200 a 1499 euros  
mensuals 133 39,542 40,830 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 141 40,745 43,621 

De 2000 a 2999 euros  
mensuals 107 39,821 37,323 

Més de 3000 euros  
mensuals 63 46,746 56,068 

        
CAPDESETMANA 461 42,453 45,581 
Treballa habitualment 1  
o més caps de setmana 222 40,905 38,953 

No treballa els caps de  
setmana habitualment 239 43,903 51,055 

        
PARROQUIA 626 46,165 46,781 
Parròquies altes 258 49,438 52,356 
Parròquies baixes 361 44,022 42,624 
No contesta 7 35,714 25,071 

	

Altres	motius	(oci,	entreteniment)	–	Dia	festiu	

freqüències   Mitjana Desviació 

Total 626 76,986 71,868 
GENERE 626 76,986 71,868 
Home 281 66,792 59,864 
Dona 345 85,253 79,428 
        
EDAT 626 76,986 71,868 
De 15 a 29 anys 127 86,575 90,189 
De 30 a 44 anys 169 70,059 64,180 
De 45 a 64 anys 232 78,504 71,241 
65 o més anys 98 72,897 56,972 
        
NACIONALITAT 626 76,986 71,868 
Andorrana 329 82,086 78,110 
Espanyola 159 69,604 57,237 
Francesa 26 83,269 59,631 
Portuguesa 54 68,889 84,595 
Altres 58 73,276 62,334 
        
ESTUDIS 626 76,986 71,868 
Fins escolarització  
obligatòria 86 63,247 54,403 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau  
mitjà < 2 anys) 

232 80,801 85,085 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

308 77,919 64,659 
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Ns/nc 0     
        
OCUPACIO 626 76,986 71,868 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 64 71,875 65,159 

Personal administratiu i  
similars 83 85,610 76,192 

Professionals, tècnics i  
similars 142 80,468 72,537 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 118 82,585 76,036 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

42 59,643 45,658 

Treballadors no  
qualificats 13 31,538 33,627 

Jubilats 89 69,784 50,833 
Estudiants 51 99,608 108,664 
Aturats i altres  
situacions 22 49,318 43,542 

No contesta 2 15,000 0,000 
        
INGRESSOS 626 76,986 71,868 
Menys de 1200 euros  
mensuals 182 83,182 83,015 

De 1200 a 1499 euros  
mensuals 133 62,727 56,143 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 141 79,433 69,081 

De 2000 a 2999 euros  
mensuals 107 73,311 61,120 

Més de 3000 euros  
mensuals 63 89,762 85,437 

        
CAPDESETMANA 461 77,551 70,867 
Treballa habitualment 1  
o més caps de setmana 222 72,459 72,031 

No treballa els caps de  
setmana habitualment 239 82,321 69,573 

        
PARROQUIA 626 76,986 71,868 
Parròquies altes 258 79,615 71,453 
Parròquies baixes 361 75,490 72,551 
No contesta 7 57,143 51,547 

	

10.5-	Quina	és	la	raó	que	més	influeix	en	el	fet	que	no	llegeixi	o	no	llegeixi	més?	

% Horitzontals   Falta de 
temps 

Falta 
d'interès 

Ja he llegit 
suficients 

Motius de salut /  
discapacitat (de 
vista) 

Total 900 49,1 27,8 13,4 4,3 
GENERE 900 49,1 27,8 13,4 4,3 
Home 457 43,3 34,8 12,9 3,7 
Dona 443 55,1 20,5 14,0 5,0 
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EDAT 900 49,1 27,8 13,4 4,3 
De 15 a 29 anys 171 47,4 31,6 14,6 1,2 
De 30 a 44 anys 249 61,0 23,3 10,8 1,2 
De 45 a 64 anys 335 50,1 26,9 12,5 3,3 
65 o més anys 145 28,3 33,1 18,6 15,9 
            
NACIONALITAT 900 49,1 27,8 13,4 4,3 
Andorrana 417 48,7 26,4 17,3 2,4 
Espanyola 242 47,9 27,3 12,0 7,9 
Francesa 32 40,6 12,5 25,0 9,4 
Portuguesa 121 49,6 40,5 1,7 4,1 
Altres 88 56,8 23,9 11,4 2,3 
            
ESTUDIS 900 49,1 27,8 13,4 4,3 
Fins escolarització  
obligatòria 188 32,4 44,1 6,9 9,0 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 50,0 31,2 9,7 4,4 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 56,9 16,2 20,2 1,9 

Ns/nc 1 0,0 100,0 0,0 0,0 
            
OCUPACIO 900 49,1 27,8 13,4 4,3 
Directius, propietaris i  
comandaments 
intermedis 

94 57,4 27,7 7,4 5,3 

Personal administratiu i  
similars 98 58,2 20,4 14,3 3,1 

Professionals, tècnics i 
similars 168 56,5 15,5 22,6 0,0 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 179 57,5 26,3 8,4 2,2 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

91 41,8 42,9 6,6 1,1 

Treballadors no  
qualificats 26 46,2 42,3 3,8 7,7 

Jubilats 129 27,9 29,5 20,2 17,1 
Estudiants 74 41,9 39,2 13,5 0,0 
Aturats i altres  
situacions 38 34,2 36,8 10,5 5,3 

No contesta 3 100,0 0,0 0,0 0,0 
            
INGRESSOS 900 49,1 27,8 13,4 4,3 
Menys de 1200 euros  
mensuals 279 41,9 31,2 11,8 8,6 

De 1200 a 1499 euros  
mensuals 192 49,5 29,7 10,9 3,6 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 214 50,0 30,4 10,7 2,8 
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De 2000 a 2999 euros  
mensuals 136 58,8 22,1 15,4 1,5 

Més de 3000 euros  
mensuals 79 54,4 13,9 29,1 0,0 

            
CAPDESETMANA 656 54,7 25,8 12,3 2,3 
Treballa habitualment 1  
o més caps de setmana 327 56,3 25,4 10,7 2,8 

No treballa els caps de  
setmana habitualment 329 53,2 26,1 14,0 1,8 

            
PARROQUIA 900 49,1 27,8 13,4 4,3 
Parròquies altes 348 54,0 23,0 14,7 3,2 
Parròquies baixes 542 46,5 30,4 12,5 5,2 
No contesta 10 20,0 50,0 20,0 0,0 

	

10.6-Amb	quina	freqüència	llegeix	premsa	o	publicacions	periòdiques?	

Premsa	d’informació	general	

% Horitzontals   Cada 
dia 

Almenys 
una 
vegada a 
la  
setmana 

Almenys 
una 
vegada al 
mes 

Almenys 
una 
vegada al  
trimestre 

Almenys 
una 
vegada a  
l'any 

Mai Ns/nc 

Total 900 67,4 20,7 2,4 0,4 0,2 8,7 0,1 
GENERE 900 67,4 20,7 2,4 0,4 0,2 8,7 0,1 
Home 457 72,4 20,1 2,2 0,4 0,0 4,8 0,0 
Dona 443 62,3 21,2 2,7 0,5 0,5 12,6 0,2 
                  
EDAT 900 67,4 20,7 2,4 0,4 0,2 8,7 0,1 
De 15 a 29 anys 171 49,1 26,9 4,7 0,6 0,6 18,1 0,0 
De 30 a 44 anys 249 69,5 22,5 0,4 0,0 0,4 7,2 0,0 
De 45 a 64 anys 335 74,6 18,8 2,1 0,6 0,0 3,9 0,0 
65 o més anys 145 69,0 14,5 4,1 0,7 0,0 11,0 0,7 
                  
NACIONALITAT 900 67,4 20,7 2,4 0,4 0,2 8,7 0,1 
Andorrana 417 71,2 18,7 1,2 0,5 0,2 8,2 0,0 
Espanyola 242 71,5 18,2 2,1 0,8 0,0 7,0 0,4 
Francesa 32 59,4 25,0 9,4 0,0 0,0 6,3 0,0 
Portuguesa 121 57,9 27,3 5,0 0,0 0,8 9,1 0,0 
Altres 88 54,5 26,1 3,4 0,0 0,0 15,9 0,0 
                  
ESTUDIS 900 67,4 20,7 2,4 0,4 0,2 8,7 0,1 
Fins escolarització  
obligatòria 188 59,6 23,4 4,3 0,5 0,5 11,2 0,5 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 64,1 23,5 2,4 0,9 0,0 9,1 0,0 

Terciaris (FP de grau 
superior >=2 anys, 
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

371 74,7 16,4 1,6 0,0 0,3 7,0 0,0 

Ns/nc 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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OCUPACIO 900 67,4 20,7 2,4 0,4 0,2 8,7 0,1 
Directius, propietaris i  
comandaments 
intermedis 

94 79,8 14,9 3,2 0,0 0,0 2,1 0,0 

Personal administratiu i 
similars 98 77,6 13,3 1,0 0,0 0,0 8,2 0,0 

Professionals, tècnics i 
similars 168 77,4 16,7 0,6 0,6 0,6 4,2 0,0 

Treballadors del 
comerç,  
hostaleria i serveis 

179 53,6 29,6 2,2 0,6 0,0 14,0 0,0 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

91 70,3 25,3 1,1 0,0 0,0 3,3 0,0 

Treballadors no  
qualificats 26 65,4 26,9 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 

Jubilats 129 68,2 14,0 3,9 0,8 0,0 12,4 0,8 
Estudiants 74 41,9 28,4 8,1 1,4 0,0 20,3 0,0 
Aturats i altres  
situacions 38 71,1 23,7 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 

No contesta 3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                  
INGRESSOS 900 67,4 20,7 2,4 0,4 0,2 8,7 0,1 
Menys de 1200 euros  
mensuals 279 57,0 23,7 3,6 0,4 0,4 14,7 0,4 

De 1200 a 1499 euros  
mensuals 192 63,0 25,0 1,6 0,5 0,0 9,9 0,0 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 214 72,4 19,2 2,8 0,9 0,0 4,7 0,0 

De 2000 a 2999 euros  
mensuals 136 78,7 14,0 2,2 0,0 0,7 4,4 0,0 

Més de 3000 euros  
mensuals 79 82,3 15,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 

                  
CAPDESETMANA 656 70,0 20,9 1,7 0,3 0,3 6,9 0,0 
Treballa habitualment 1  
o més caps de setmana 327 63,9 25,4 1,8 0,6 0,0 8,3 0,0 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 76,0 16,4 1,5 0,0 0,6 5,5 0,0 

                  
PARROQUIA 900 67,4 20,7 2,4 0,4 0,2 8,7 0,1 
Parròquies altes 348 70,7 19,5 2,3 0,3 0,0 7,2 0,0 
Parròquies baixes 542 66,1 20,8 2,6 0,6 0,4 9,4 0,2 
No contesta 10 30,0 50,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

	

Premsa	esportiva	

% Horitzontals   Cada 
dia 

Almenys 
una 
vegada a 
la  
setmana 

Almenys 
una vegada 
al mes 

Almenys 
una vegada 
al  
trimestre 

Almenys 
una 
vegada a  
l'any 

Mai Ns/nc 

Total 900 19,0 14,0 5,4 1,0 1,0 59,3 0,2 
GENERE 900 19,0 14,0 5,4 1,0 1,0 59,3 0,2 
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Home 457 32,6 18,6 5,9 1,1 0,9 40,9 0,0 
Dona 443 5,0 9,3 5,0 0,9 1,1 78,3 0,5 
                  
EDAT 900 19,0 14,0 5,4 1,0 1,0 59,3 0,2 
De 15 a 29 anys 171 17,5 17,5 7,6 2,9 1,2 53,2 0,0 
De 30 a 44 anys 249 20,5 13,7 3,6 0,0 0,8 61,4 0,0 
De 45 a 64 anys 335 19,7 14,0 5,7 0,9 0,9 58,5 0,3 
65 o més anys 145 16,6 10,3 5,5 0,7 1,4 64,8 0,7 
                  
NACIONALITAT 900 19,0 14,0 5,4 1,0 1,0 59,3 0,2 
Andorrana 417 18,9 14,9 5,0 1,2 1,4 58,5 0,0 
Espanyola 242 18,6 9,9 5,8 0,8 0,8 63,6 0,4 
Francesa 32 21,9 12,5 9,4 0,0 0,0 56,3 0,0 
Portuguesa 121 22,3 17,4 5,0 0,0 0,8 53,7 0,8 
Altres 88 14,8 17,0 5,7 2,3 0,0 60,2 0,0 
                  
ESTUDIS 900 19,0 14,0 5,4 1,0 1,0 59,3 0,2 
Fins escolarització  
obligatòria 188 19,7 15,4 5,9 1,1 0,5 56,9 0,5 

Secundària 
(batxillerat,  
selectivitat, FP de 
grau  
mitjà < 2 anys) 

340 20,9 15,6 5,0 0,9 1,2 56,2 0,3 

Terciaris (FP de 
grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 
anys),  
doctorat). 

371 17,0 11,9 5,7 1,1 1,1 63,3 0,0 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
                  
OCUPACIO 900 19,0 14,0 5,4 1,0 1,0 59,3 0,2 
Directius, 
propietaris i  
comandaments 
intermedis 

94 31,9 12,8 5,3 2,1 2,1 45,7 0,0 

Personal 
administratiu i  
similars 

98 12,2 10,2 5,1 0,0 1,0 71,4 0,0 

Professionals, 
tècnics i  
similars 

168 21,4 12,5 4,8 0,0 1,2 60,1 0,0 

Treballadors del 
comerç,  
hostaleria i serveis 

179 16,8 15,1 5,0 1,7 0,0 60,9 0,6 

Treballadors de la 
indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 27,5 22,0 6,6 0,0 0,0 44,0 0,0 

Treballadors no  
qualificats 26 11,5 15,4 7,7 0,0 0,0 65,4 0,0 

Jubilats 129 14,7 10,9 6,2 0,0 0,8 66,7 0,8 
Estudiants 74 14,9 18,9 6,8 5,4 2,7 51,4 0,0 
Aturats i altres  38 10,5 10,5 2,6 0,0 2,6 73,7 0,0 
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situacions 
No contesta 3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 
                  
INGRESSOS 900 19,0 14,0 5,4 1,0 1,0 59,3 0,2 
Menys de 1200 
euros  
mensuals 

279 15,4 12,2 5,7 2,2 1,4 62,4 0,7 

De 1200 a 1499 
euros  
mensuals 

192 14,1 15,1 5,7 0,5 0,5 64,1 0,0 

De 1500 a 1999 
euros  
mensuals 

214 25,7 14,5 5,6 0,0 0,9 53,3 0,0 

De 2000 a 2999 
euros  
mensuals 

136 21,3 16,9 3,7 0,0 1,5 56,6 0,0 

Més de 3000 euros  
mensuals 79 21,5 11,4 6,3 2,5 0,0 58,2 0,0 

                  
CAPDESETMANA 656 20,7 14,3 5,3 0,8 0,8 57,9 0,2 
Treballa 
habitualment 1  
o més caps de 
setmana 

327 21,4 15,3 5,5 1,5 0,6 55,4 0,3 

No treballa els caps 
de  
setmana 
habitualment 

329 20,1 13,4 5,2 0,0 0,9 60,5 0,0 

                  
PARROQUIA 900 19,0 14,0 5,4 1,0 1,0 59,3 0,2 
Parròquies altes 348 21,0 13,8 4,3 1,1 0,6 59,2 0,0 
Parròquies baixes 542 17,7 14,0 6,1 0,9 1,3 59,6 0,4 
No contesta 10 20,0 20,0 10,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

	

Revistes	culturals	

% Horitzontals   Cada 
dia 

Almenys 
una 
vegada a 
la  
setmana 

Almenys 
una vegada 
al mes 

Almenys 
una vegada 
al  
trimestre 

Almenys 
una 
vegada a  
l'any 

Mai Ns/nc 

Total 900 1,9 10,7 14,0 3,7 3,1 66,3 0,3 
GENERE 900 1,9 10,7 14,0 3,7 3,1 66,3 0,3 
Home 457 2,4 9,8 14,2 4,4 2,2 67,0 0,0 
Dona 443 1,4 11,5 13,8 2,9 4,1 65,7 0,7 
                  
EDAT 900 1,9 10,7 14,0 3,7 3,1 66,3 0,3 
De 15 a 29 anys 171 1,2 8,2 15,2 3,5 2,3 69,6 0,0 
De 30 a 44 anys 249 1,6 9,6 14,1 3,6 3,2 67,9 0,0 
De 45 a 64 anys 335 1,8 14,0 13,1 3,6 4,5 62,4 0,6 
65 o més anys 145 3,4 7,6 14,5 4,1 0,7 69,0 0,7 
                  
NACIONALITAT 900 1,9 10,7 14,0 3,7 3,1 66,3 0,3 
Andorrana 417 2,2 9,6 17,7 2,4 2,6 65,2 0,2 
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Espanyola 242 1,2 10,3 11,2 5,0 2,9 69,0 0,4 
Francesa 32 6,3 25,0 12,5 6,3 6,3 43,8 0,0 
Portuguesa 121 0,8 9,9 5,8 6,6 5,0 71,1 0,8 
Altres 88 2,3 12,5 15,9 1,1 2,3 65,9 0,0 
                  
ESTUDIS 900 1,9 10,7 14,0 3,7 3,1 66,3 0,3 
Fins escolarització  
obligatòria 188 0,5 5,9 10,1 3,7 3,2 76,1 0,5 

Secundària 
(batxillerat,  
selectivitat, FP de 
grau  
mitjà < 2 anys) 

340 1,5 9,7 14,7 3,5 3,2 67,1 0,3 

Terciaris (FP de 
grau superior >=2 
anys,  
universitat (3-5 
anys), doctorat). 

371 3,0 14,0 15,4 3,8 3,0 60,6 0,3 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
                  
OCUPACIO 900 1,9 10,7 14,0 3,7 3,1 66,3 0,3 
Directius, 
propietaris i  
comandaments 
intermedis 

94 2,1 12,8 10,6 5,3 5,3 63,8 0,0 

Personal 
administratiu i  
similars 

98 0,0 11,2 21,4 3,1 6,1 57,1 1,0 

Professionals, 
tècnics i  
similars 

168 4,2 13,1 17,3 3,0 2,4 60,1 0,0 

Treballadors del 
comerç,  
hostaleria i serveis 

179 1,1 12,8 12,8 2,8 2,2 67,6 0,6 

Treballadors de la  
indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 0,0 6,6 6,6 2,2 2,2 82,4 0,0 

Treballadors no  
qualificats 26 0,0 15,4 7,7 3,8 3,8 69,2 0,0 

Jubilats 129 3,9 9,3 14,7 4,7 0,8 65,9 0,8 
Estudiants 74 1,4 5,4 14,9 6,8 2,7 68,9 0,0 
Aturats i altres  
situacions 38 0,0 5,3 13,2 2,6 7,9 71,1 0,0 

No contesta 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
                  
INGRESSOS 900 1,9 10,7 14,0 3,7 3,1 66,3 0,3 
Menys de 1200 
euros  
mensuals 

279 2,5 10,4 15,4 4,7 2,9 63,4 0,7 

De 1200 a 1499 
euros  
mensuals 

192 1,6 10,4 11,5 2,1 4,2 70,3 0,0 

De 1500 a 1999 
euros  
mensuals 

214 1,9 9,8 14,5 2,3 1,9 69,2 0,5 

De 2000 a 2999 136 2,2 11,8 13,2 5,1 2,9 64,7 0,0 
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euros  
mensuals 
Més de 3000 euros  
mensuals 79 0,0 12,7 15,2 5,1 5,1 62,0 0,0 

                  
CAPDESETMANA 656 1,7 11,7 13,9 3,2 3,4 65,9 0,3 
Treballa 
habitualment 1  
o més caps de 
setmana 

327 1,8 13,8 14,7 3,7 2,8 63,0 0,3 

No treballa els caps 
de  
setmana 
habitualment 

329 1,5 9,7 13,1 2,7 4,0 68,7 0,3 

                  
PARROQUIA 900 1,9 10,7 14,0 3,7 3,1 66,3 0,3 
Parròquies altes 348 1,7 11,8 16,1 2,9 3,7 63,8 0,0 
Parròquies baixes 542 2,0 9,6 12,9 4,2 2,8 67,9 0,6 
No contesta 10 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 

	

Altres	revistes	

% Horitzontals   Cada 
dia 

Almenys 
una 
vegada a 
la  
setmana 

Almenys 
una vegada 
al mes 

Almenys 
una 
vegada al  
trimestre 

Almenys 
una 
vegada a  
l'any 

Mai Ns/nc 

Total 900 1,3 8,0 12,8 3,0 2,3 72,3 0,2 
GENERE 900 1,3 8,0 12,8 3,0 2,3 72,3 0,2 
Home 457 2,0 6,3 11,4 1,8 2,6 75,7 0,2 
Dona 443 0,7 9,7 14,2 4,3 2,0 68,8 0,2 
                  
EDAT 900 1,3 8,0 12,8 3,0 2,3 72,3 0,2 
De 15 a 29 anys 171 0,6 9,9 13,5 2,3 1,8 71,9 0,0 
De 30 a 44 anys 249 0,8 8,0 16,1 2,8 2,8 69,5 0,0 
De 45 a 64 anys 335 1,5 7,5 10,1 3,9 3,0 73,7 0,3 
65 o més anys 145 2,8 6,9 12,4 2,1 0,7 74,5 0,7 
                  
NACIONALITAT 900 1,3 8,0 12,8 3,0 2,3 72,3 0,2 
Andorrana 417 0,7 8,9 12,9 2,9 1,2 73,4 0,0 
Espanyola 242 2,1 5,8 13,2 2,9 4,1 71,5 0,4 
Francesa 32 6,3 6,3 15,6 6,3 3,1 62,5 0,0 
Portuguesa 121 0,8 8,3 9,9 4,1 2,5 74,4 0,0 
Altres 88 1,1 10,2 13,6 1,1 2,3 70,5 1,1 
                  
ESTUDIS 900 1,3 8,0 12,8 3,0 2,3 72,3 0,2 
Fins escolarització  
obligatòria 188 2,1 6,4 9,0 4,3 3,2 74,5 0,5 

Secundària 
(batxillerat,  
selectivitat, FP de 
grau  
mitjà < 2 anys) 

340 1,2 8,8 12,6 2,9 1,5 72,9 0,0 

Terciaris (FP de grau  371 1,1 8,1 14,8 2,4 2,7 70,6 0,3 
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superior >=2 anys,  
universitat (3-5 
anys),  
doctorat). 
Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
                  
OCUPACIO 900 1,3 8,0 12,8 3,0 2,3 72,3 0,2 
Directius, propietaris 
i  
comandaments 
intermedis 

94 1,1 7,4 16,0 2,1 2,1 71,3 0,0 

Personal 
administratiu i  
similars 

98 0,0 7,1 20,4 4,1 4,1 64,3 0,0 

Professionals, 
tècnics i  
similars 

168 2,4 4,8 12,5 3,0 2,4 74,4 0,6 

Treballadors del 
comerç,  
hostaleria i serveis 

179 0,0 9,5 11,2 3,9 3,4 72,1 0,0 

Treballadors de la 
indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 1,1 5,5 9,9 3,3 3,3 76,9 0,0 

Treballadors no  
qualificats 26 0,0 15,4 15,4 0,0 0,0 69,2 0,0 

Jubilats 129 3,1 8,5 11,6 1,6 0,8 73,6 0,8 
Estudiants 74 1,4 8,1 10,8 2,7 1,4 75,7 0,0 
Aturats i altres  
situacions 38 2,6 15,8 7,9 5,3 0,0 68,4 0,0 

No contesta 3 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 
                  
INGRESSOS 900 1,3 8,0 12,8 3,0 2,3 72,3 0,2 
Menys de 1200 
euros  
mensuals 

279 1,8 9,3 12,9 3,2 1,8 70,3 0,7 

De 1200 a 1499 
euros  
mensuals 

192 0,5 8,9 13,0 1,6 3,6 72,4 0,0 

De 1500 a 1999 
euros  
mensuals 

214 1,9 7,5 10,3 3,3 2,3 74,8 0,0 

De 2000 a 2999 
euros  
mensuals 

136 0,7 3,7 16,2 3,7 0,0 75,7 0,0 

Més de 3000 euros  
mensuals 79 1,3 10,1 12,7 3,8 5,1 67,1 0,0 

                  
CAPDESETMANA 656 0,9 7,3 13,6 3,2 2,9 72,0 0,2 
Treballa 
habitualment 1  
o més caps de 
setmana 

327 0,9 8,0 12,5 3,7 3,7 71,3 0,0 

No treballa els caps 
de setmana 
habitualment 

329 0,9 6,7 14,6 2,7 2,1 72,6 0,3 
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PARROQUIA 900 1,3 8,0 12,8 3,0 2,3 72,3 0,2 
Parròquies altes 348 2,0 8,6 12,9 2,3 2,3 71,6 0,3 
Parròquies baixes 542 0,9 7,7 12,7 3,3 2,2 72,9 0,2 
No contesta 10 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,0 

	

11.1-Durant	el	2019,	quantes	vegades	ha	anat	a	la	biblioteca?	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 36,4 14,2 22,2 63,6 
GENERE 900 36,4 14,2 22,2 63,6 
Home 457 30,6 12,5 18,2 69,4 
Dona 443 42,4 16,0 26,4 57,6 
            
EDAT 900 36,4 14,2 22,2 63,6 
De 15 a 29 anys 171 55,6 17,0 38,6 44,4 
De 30 a 44 anys 249 39,8 15,7 24,1 60,2 
De 45 a 64 anys 335 27,8 12,2 15,5 72,2 
65 o més anys 145 28,3 13,1 15,2 71,7 
            
NACIONALITAT 900 36,4 14,2 22,2 63,6 
Andorrana 417 40,3 15,3 24,9 59,7 
Espanyola 242 33,9 15,7 18,2 66,1 
Francesa 32 31,3 6,3 25,0 68,8 
Portuguesa 121 23,1 14,0 9,1 76,9 
Altres 88 45,5 8,0 37,5 54,5 
            
ESTUDIS 900 36,4 14,2 22,2 63,6 
Fins escolarització  
obligatòria 188 22,3 11,2 11,2 77,7 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau  
mitjà < 2 anys) 

340 37,6 13,5 24,1 62,4 

Terciaris (FP de grau  
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

371 42,6 16,4 26,1 57,4 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 36,4 14,2 22,2 63,6 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 28,7 14,9 13,8 71,3 

Personal administratiu i 
similars 98 37,8 17,3 20,4 62,2 

Professionals, tècnics i  
similars 168 46,4 17,3 29,2 53,6 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 179 27,9 10,6 17,3 72,1 

Treballadors de la  
indústria, construcció i  
agricultura 

91 23,1 13,2 9,9 76,9 
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Treballadors no  
qualificats 26 30,8 7,7 23,1 69,2 

Jubilats 129 30,2 14,0 16,3 69,8 
Estudiants 74 79,7 18,9 60,8 20,3 
Aturats i altres  
situacions 38 21,1 7,9 13,2 78,9 

No contesta 3 33,3 0,0 33,3 66,7 
            
INGRESSOS 900 36,4 14,2 22,2 63,6 
Menys de 1200 euros  
mensuals 279 45,5 15,4 30,1 54,5 

De 1200 a 1499 euros  
mensuals 192 30,7 13,5 17,2 69,3 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 214 31,8 13,1 18,7 68,2 

De 2000 a 2999 euros  
mensuals 136 39,7 15,4 24,3 60,3 

Més de 3000 euros  
mensuals 79 25,3 12,7 12,7 74,7 

            
CAPDESETMANA 656 33,8 14,2 19,7 66,2 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 34,9 15,6 19,3 65,1 

No treballa els caps de  
setmana habitualment 329 32,8 12,8 20,1 67,2 

            
PARROQUIA 900 36,4 14,2 22,2 63,6 
Parròquies altes 348 40,8 15,8 25,0 59,2 
Parròquies baixes 542 33,6 13,3 20,3 66,4 
No contesta 10 40,0 10,0 30,0 60,0 

	

11.2-	Quin	és	el	motiu	principal	pel	qual	va	anar	a	la	biblioteca	durant	el	2019?	

% Horitzontals   

Per a prendre 
en préstec  
llibres o 
retornar-los 

Per a 
estudiar 

Per a 
acompanyar a  
altres persones 
(nens,  
majors, etc.) 

Per a 
consultar o 
llegir  
allà llibres de 
la  
biblioteca 

Altres 

Total 328 28,0 23,8 20,4 14,9 4,6 
GENERE 328 28,0 23,8 20,4 14,9 4,6 
Home 457 16,4 27,1 23,6 19,3 4,3 
Dona 443 36,7 21,3 18,1 11,7 4,8 
              
EDAT 328 28,0 23,8 20,4 14,9 4,6 
De 15 a 29 anys 171 11,6 66,3 2,1 11,6 4,2 
De 30 a 44 anys 249 28,3 9,1 34,3 14,1 7,1 
De 45 a 64 anys 335 35,5 6,5 25,8 15,1 3,2 
65 o més anys 145 48,8 0,0 17,1 24,4 2,4 
              
NACIONALITAT 328 28,0 23,8 20,4 14,9 4,6 
Andorrana 417 27,4 36,9 16,1 10,1 3,6 
Espanyola 242 30,5 9,8 24,4 19,5 6,1 



161	
	

Francesa 32 30,0 10,0 10,0 20,0 30,0 
Portuguesa 121 21,4 3,6 35,7 25,0 3,6 
Altres 88 30,0 15,0 22,5 17,5 0,0 
              
ESTUDIS 328 28,0 23,8 20,4 14,9 4,6 
Fins escolarització  
obligatòria 188 21,4 26,2 28,6 11,9 2,4 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 25,0 32,8 16,4 10,9 3,9 

Terciaris (FP de grau 
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 32,3 15,8 21,5 19,0 5,7 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
              
OCUPACIO 328 28,0 23,8 20,4 14,9 4,6 
Directius, propietaris i  
comandaments 
intermedis 

94 29,6 3,7 29,6 37,0 0,0 

Personal administratiu i  
similars 98 48,6 13,5 24,3 10,8 0,0 

Professionals, tècnics i 
similars 168 23,1 15,4 26,9 15,4 10,3 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 179 38,0 10,0 20,0 8,0 10,0 

Treballadors de la  
indústria, construcció i 
agricultura 

91 9,5 19,0 38,1 9,5 0,0 

Treballadors no  
qualificats 26 12,5 0,0 37,5 12,5 0,0 

Jubilats 129 51,3 0,0 17,9 23,1 2,6 
Estudiants 74 6,8 83,1 0,0 8,5 0,0 
Aturats i altres  
situacions 38 25,0 25,0 12,5 12,5 12,5 

No contesta 3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
              
INGRESSOS 328 28,0 23,8 20,4 14,9 4,6 
Menys de 1200 euros  
mensuals 279 22,8 45,7 11,0 9,4 3,9 

De 1200 a 1499 euros  
mensuals 192 42,4 11,9 18,6 11,9 1,7 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 214 26,5 13,2 22,1 25,0 4,4 

De 2000 a 2999 euros  
mensuals 136 25,9 7,4 38,9 16,7 3,7 

Més de 3000 euros  
mensuals 79 30,0 0,0 30,0 20,0 20,0 

              
CAPDESETMANA 328 29,7 12,2 26,6 15,3 5,9 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 28,1 14,0 23,7 15,8 4,4 

No treballa els caps de  
setmana habitualment 329 31,5 10,2 29,6 14,8 7,4 
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PARROQUIA 328 28,0 23,8 20,4 14,9 4,6 
Parròquies altes 348 34,5 19,0 18,3 16,9 3,5 
Parròquies baixes 542 23,1 26,9 22,5 13,7 5,5 
No contesta 10 25,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

	

	

	

11.3-	Quina	és	la	raó	que	més	influeix	en	el	fet	que	no	vagi	més	a	la	biblioteca?	

% Horitzontals   No ho 
necessita 

Per falta 
d'interès 

Per falta 
de temps 

Prefereix 
accedir per  
Internet 

Ja he anat 
suficients  
vegades 

Total 900 38,2 19,0 16,1 9,8 5,8 
GENERE 900 38,2 19,0 16,1 9,8 5,8 
Home 457 37,9 21,2 14,9 10,3 5,3 
Dona 443 38,6 16,7 17,4 9,3 6,3 
              
EDAT 900 38,2 19,0 16,1 9,8 5,8 
De 15 a 29 anys 171 32,7 17,0 14,6 10,5 15,8 
De 30 a 44 anys 249 34,5 20,1 20,5 10,8 3,6 
De 45 a 64 anys 335 43,3 17,6 16,4 10,1 2,7 
65 o més anys 145 39,3 22,8 9,7 6,2 4,8 
              
NACIONALITAT 900 38,2 19,0 16,1 9,8 5,8 
Andorrana 417 39,3 16,3 13,2 11,5 7,7 
Espanyola 242 41,3 20,7 15,7 6,2 3,7 
Francesa 32 46,9 12,5 9,4 9,4 12,5 
Portuguesa 121 37,2 28,1 18,2 9,1 0,0 
Altres 88 22,7 17,0 30,7 12,5 8,0 
              
ESTUDIS 900 38,2 19,0 16,1 9,8 5,8 
Fins escolarització  
obligatòria 188 39,9 26,6 13,8 3,7 2,7 

Secundària (batxillerat,  
selectivitat, FP de  
grau mitjà < 2 anys) 

340 35,9 21,5 17,6 10,6 6,8 

Terciaris (FP de grau 
superior >=2 anys,  
universitat (3-5 anys),  
doctorat). 

371 39,6 12,7 15,9 12,1 6,5 

Ns/nc 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
              
OCUPACIO 900 38,2 19,0 16,1 9,8 5,8 
Directius, propietaris i  
comandaments intermedis 94 44,7 18,1 10,6 13,8 1,1 

Personal administratiu i  
similars 98 46,9 12,2 15,3 13,3 4,1 

Professionals, tècnics i 
similars 168 39,3 14,3 13,7 13,7 7,7 

Treballadors del comerç,  
hostaleria i serveis 179 34,1 17,9 26,3 10,1 3,4 
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Treballadors de la  
indústria, construcció i 
agricultura 

91 37,4 33,0 18,7 3,3 1,1 

Treballadors no  
qualificats 26 23,1 34,6 38,5 0,0 3,8 

Jubilats 129 41,1 23,3 8,5 3,9 4,7 
Estudiants 74 25,7 13,5 8,1 9,5 27,0 
Aturats i altres  
situacions 38 39,5 18,4 13,2 15,8 0,0 

No contesta 3 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 
              
INGRESSOS 900 38,2 19,0 16,1 9,8 5,8 
Menys de 1200 euros  
mensuals 279 31,2 20,4 15,4 6,8 10,0 

De 1200 a 1499 euros  
mensuals 192 37,0 17,2 20,8 12,0 3,1 

De 1500 a 1999 euros  
mensuals 214 43,0 22,4 16,4 9,3 2,8 

De 2000 a 2999 euros  
mensuals 136 39,0 18,4 15,4 8,8 7,4 

Més de 3000 euros  
mensuals 79 51,9 10,1 7,6 17,7 2,5 

              
CAPDESETMANA 656 38,9 18,9 18,8 10,5 4,0 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 34,9 17,4 22,6 10,4 4,3 

No treballa els caps de  
setmana habitualment 329 42,9 20,4 14,9 10,6 3,6 

              
PARROQUIA 900 38,2 19,0 16,1 9,8 5,8 
Parròquies altes 348 39,4 17,0 16,4 8,3 6,6 
Parròquies baixes 542 37,5 20,5 15,9 10,5 5,4 
No contesta 10 40,0 10,0 20,0 20,0 0,0 

	

12-	Al	llarg	del	2019,	amb	quina	freqüència	va	visitar	o	assistir	a	un/a...?	

Conferència	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 39,8 26,0 13,8 60,2 
GENERE 900 39,8 26,0 13,8 60,2 
Home 457 41,6 27,4 14,2 58,4 
Dona 443 37,9 24,6 13,3 62,1 
            
EDAT 900 39,8 26,0 13,8 60,2 
De 15 a 29 anys 171 52,0 39,2 12,9 48,0 
De 30 a 44 anys 249 38,2 24,5 13,7 61,8 
De 45 a 64 anys 335 39,7 24,2 15,5 60,3 
65 o més anys 145 28,3 17,2 11,0 71,7 
            
NACIONALITAT 900 39,8 26,0 13,8 60,2 
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Andorrana 417 52,0 33,6 18,5 48,0 
Espanyola 242 34,7 20,2 14,5 65,3 
Francesa 32 46,9 40,6 6,3 53,1 
Portuguesa 121 16,5 13,2 3,3 83,5 
Altres 88 25,0 18,2 6,8 75,0 
            
ESTUDIS 900 39,8 26,0 13,8 60,2 
Fins escolarització  
obligatòria 188 19,1 16,0 3,2 80,9 

Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 36,8 25,9 10,9 63,2 

Terciaris (FP de grau superior 
>=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

371 53,1 31,3 21,8 46,9 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 39,8 26,0 13,8 60,2 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 55,3 34,0 21,3 44,7 

Personal administratiu i 
similars 98 46,9 31,6 15,3 53,1 

Professionals, tècnics i 
similars 168 64,3 36,3 28,0 35,7 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 25,1 19,0 6,1 74,9 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 17,6 16,5 1,1 82,4 

Treballadors no qualificats 26 19,2 7,7 11,5 80,8 
Jubilats 129 27,1 16,3 10,9 72,9 
Estudiants 74 59,5 43,2 16,2 40,5 
Aturats i altres situacions 38 13,2 10,5 2,6 86,8 
No contesta 3 66,7 66,7 0,0 33,3 
            
INGRESSOS 900 39,8 26,0 13,8 60,2 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 32,6 21,9 10,8 67,4 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 32,3 24,0 8,3 67,7 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 36,4 28,5 7,9 63,6 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 52,2 27,2 25,0 47,8 

Més de 3000 euros mensuals 79 70,9 36,7 34,2 29,1 
            
CAPDESETMANA 656 41,5 26,7 14,8 58,5 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 36,1 24,8 11,3 63,9 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 46,8 28,6 18,2 53,2 

            
PARROQUIA 900 39,8 26,0 13,8 60,2 
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Parròquies altes 348 40,5 28,4 12,1 59,5 
Parròquies baixes 542 39,5 24,5 14,9 60,5 
No contesta 10 30,0 20,0 10,0 70,0 

	

	

Zoo	o	parc	d’animals	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 18,3 18,0 0,3 81,7 
GENERE 900 18,3 18,0 0,3 81,7 
Home 457 20,8 20,4 0,4 79,2 
Dona 443 15,8 15,6 0,2 84,2 
            
EDAT 900 18,3 18,0 0,3 81,7 
De 15 a 29 anys 171 20,5 20,5 0,0 79,5 
De 30 a 44 anys 249 29,7 29,3 0,4 70,3 
De 45 a 64 anys 335 13,4 12,8 0,6 86,6 
65 o més anys 145 7,6 7,6 0,0 92,4 
            
NACIONALITAT 900 18,3 18,0 0,3 81,7 
Andorrana 417 14,9 14,6 0,2 85,1 
Espanyola 242 17,8 17,4 0,4 82,2 
Francesa 32 21,9 21,9 0,0 78,1 
Portuguesa 121 28,1 27,3 0,8 71,9 
Altres 88 21,6 21,6 0,0 78,4 
            
ESTUDIS 900 18,3 18,0 0,3 81,7 
Fins escolarització  
obligatòria 188 12,2 11,7 0,5 87,8 

Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 19,4 19,1 0,3 80,6 

Terciaris (FP de grau superior 
>=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

371 20,5 20,2 0,3 79,5 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 18,3 18,0 0,3 81,7 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 25,5 25,5 0,0 74,5 

Personal administratiu i 
similars 98 14,3 14,3 0,0 85,7 

Professionals, tècnics i 
similars 168 23,8 23,2 0,6 76,2 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 17,9 17,3 0,6 82,1 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 19,8 19,8 0,0 80,2 

Treballadors no qualificats 26 19,2 19,2 0,0 80,8 
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Jubilats 129 7,0 7,0 0,0 93,0 
Estudiants 74 17,6 17,6 0,0 82,4 
Aturats i altres situacions 38 23,7 21,1 2,6 76,3 
No contesta 3 33,3 33,3 0,0 66,7 
            
INGRESSOS 900 18,3 18,0 0,3 81,7 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 16,5 15,8 0,7 83,5 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 15,6 15,6 0,0 84,4 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 16,4 16,4 0,0 83,6 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 27,2 26,5 0,7 72,8 

Més de 3000 euros mensuals 79 21,5 21,5 0,0 78,5 
            
CAPDESETMANA 656 20,1 19,8 0,3 79,9 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 23,9 23,5 0,3 76,1 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 16,4 16,1 0,3 83,6 

            
PARROQUIA 900 18,3 18,0 0,3 81,7 
Parròquies altes 348 20,1 19,5 0,6 79,9 
Parròquies baixes 542 17,3 17,2 0,2 82,7 
No contesta 10 10,0 10,0 0,0 90,0 

	

Parc	temàtic	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l''any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 29,3 28,0 1,3 70,7 
GENERE 900 29,3 28,0 1,3 70,7 
Home 457 32,2 30,4 1,8 67,8 
Dona 443 26,4 25,5 0,9 73,6 
            
EDAT 900 29,3 28,0 1,3 70,7 
De 15 a 29 anys 171 36,3 34,5 1,8 63,7 
De 30 a 44 anys 249 39,0 36,9 2,0 61,0 
De 45 a 64 anys 335 26,9 26,0 0,9 73,1 
65 o més anys 145 10,3 9,7 0,7 89,7 
            
NACIONALITAT 900 29,3 28,0 1,3 70,7 
Andorrana 417 30,9 28,3 2,6 69,1 
Espanyola 242 26,9 26,4 0,4 73,1 
Francesa 32 28,1 28,1 0,0 71,9 
Portuguesa 121 24,8 24,8 0,0 75,2 
Altres 88 35,2 35,2 0,0 64,8 
            
ESTUDIS 900 29,3 28,0 1,3 70,7 
Fins escolarització  188 17,0 16,5 0,5 83,0 
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obligatòria 
Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 29,7 28,2 1,5 70,3 

Terciaris (FP de grau superior 
>=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

371 35,3 33,7 1,6 64,7 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 29,3 28,0 1,3 70,7 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 38,3 36,2 2,1 61,7 

Personal administratiu i 
similars 98 36,7 35,7 1,0 63,3 

Professionals, tècnics i 
similars 168 37,5 35,7 1,8 62,5 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 25,1 24,6 0,6 74,9 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 28,6 25,3 3,3 71,4 

Treballadors no qualificats 26 26,9 26,9 0,0 73,1 
Jubilats 129 9,3 9,3 0,0 90,7 
Estudiants 74 44,6 41,9 2,7 55,4 
Aturats i altres situacions 38 13,2 13,2 0,0 86,8 
No contesta 3 33,3 33,3 0,0 66,7 
            
INGRESSOS 900 29,3 28,0 1,3 70,7 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 24,7 24,0 0,7 75,3 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 27,6 25,5 2,1 72,4 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 30,8 29,9 0,9 69,2 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 36,0 33,8 2,2 64,0 

Més de 3000 euros mensuals 79 34,2 32,9 1,3 65,8 
            
CAPDESETMANA 656 32,3 30,8 1,5 67,7 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 27,5 26,3 1,2 72,5 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 37,1 35,3 1,8 62,9 

            
PARROQUIA 900 29,3 28,0 1,3 70,7 
Parròquies altes 348 32,2 31,3 0,9 67,8 
Parròquies baixes 542 27,5 25,8 1,7 72,5 
No contesta 10 30,0 30,0 0,0 70,0 

	

Festival	

% Horitzontals   Almenys una 
vegada a  

D'una a tres 
vegades a  

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 
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l'any l'any 

Total 900 24,0 22,0 2,0 76,0 
GENERE 900 24,0 22,0 2,0 76,0 
Home 457 27,4 25,6 1,8 72,6 
Dona 443 20,5 18,3 2,3 79,5 
            
EDAT 900 24,0 22,0 2,0 76,0 
De 15 a 29 anys 171 35,1 31,6 3,5 64,9 
De 30 a 44 anys 249 31,7 28,5 3,2 68,3 
De 45 a 64 anys 335 19,7 18,8 0,9 80,3 
65 o més anys 145 7,6 6,9 0,7 92,4 
            
NACIONALITAT 900 24,0 22,0 2,0 76,0 
Andorrana 417 27,3 25,4 1,9 72,7 
Espanyola 242 21,9 19,8 2,1 78,1 
Francesa 32 34,4 31,3 3,1 65,6 
Portuguesa 121 15,7 13,2 2,5 84,3 
Altres 88 21,6 20,5 1,1 78,4 
            
ESTUDIS 900 24,0 22,0 2,0 76,0 
Fins escolarització  
obligatòria 188 18,6 17,0 1,6 81,4 

Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 23,8 22,6 1,2 76,2 

Terciaris (FP de grau superior 
>=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

371 27,0 24,0 3,0 73,0 

Ns/nc 1 0,0 0,0 0,0 100,0 
            
OCUPACIO 900 24,0 22,0 2,0 76,0 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 28,7 26,6 2,1 71,3 

Personal administratiu i 
similars 98 30,6 28,6 2,0 69,4 

Professionals, tècnics i 
similars 168 32,1 29,8 2,4 67,9 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 19,6 17,3 2,2 80,4 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 17,6 17,6 0,0 82,4 

Treballadors no qualificats 26 11,5 7,7 3,8 88,5 
Jubilats 129 7,8 7,0 0,8 92,2 
Estudiants 74 43,2 37,8 5,4 56,8 
Aturats i altres situacions 38 21,1 21,1 0,0 78,9 
No contesta 3 33,3 33,3 0,0 66,7 
            
INGRESSOS 900 24,0 22,0 2,0 76,0 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 22,9 20,8 2,2 77,1 

De 1200 a 1499 euros 192 21,4 18,8 2,6 78,6 
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mensuals 
De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 22,0 21,5 0,5 78,0 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 24,3 21,3 2,9 75,7 

Més de 3000 euros mensuals 79 39,2 36,7 2,5 60,8 
            
CAPDESETMANA 656 25,0 23,0 2,0 75,0 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 23,9 21,7 2,1 76,1 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 26,1 24,3 1,8 73,9 

            
PARROQUIA 900 24,0 22,0 2,0 76,0 
Parròquies altes 348 25,6 24,1 1,4 74,4 
Parròquies baixes 542 22,5 20,3 2,2 77,5 
No contesta 10 50,0 40,0 10,0 50,0 

	

Parc	natural	

% Horitzontals   
Almenys una 
vegada a  
l'any 

D'una a tres 
vegades a  
l'any 

Quatres o més 
cops l'any 

No ha anat en 
l'últim any 

Total 900 60,1 34,7 25,4 39,9 
GENERE 900 60,1 34,7 25,4 39,9 
Home 457 65,9 37,6 28,2 34,1 
Dona 443 54,2 31,6 22,6 45,8 
            
EDAT 900 60,1 34,7 25,4 39,9 
De 15 a 29 anys 171 65,5 42,7 22,8 34,5 
De 30 a 44 anys 249 70,3 39,8 30,5 29,7 
De 45 a 64 anys 335 57,3 31,0 26,3 42,7 
65 o més anys 145 42,8 24,8 17,9 57,2 
            
NACIONALITAT 900 60,1 34,7 25,4 39,9 
Andorrana 417 64,5 36,2 28,3 35,5 
Espanyola 242 61,6 36,0 25,6 38,4 
Francesa 32 56,3 21,9 34,4 43,8 
Portuguesa 121 45,5 29,8 15,7 54,5 
Altres 88 56,8 35,2 21,6 43,2 
            
ESTUDIS 900 60,1 34,7 25,4 39,9 
Fins escolarització  
obligatòria 188 44,7 28,2 16,5 55,3 

Secundària (batxillerat, 
selectivitat, FP de grau  
mitjà < 2 anys) 

340 58,2 34,7 23,5 41,8 

Terciaris (FP de grau superior 
>=2 anys,  
universitat (3-5 anys), 
doctorat). 

371 69,5 37,7 31,8 30,5 

Ns/nc 1 100,0 100,0 0,0 0,0 
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OCUPACIO 900 60,1 34,7 25,4 39,9 
Directius, propietaris i 
comandaments intermedis 94 70,2 40,4 29,8 29,8 

Personal administratiu i 
similars 98 68,4 35,7 32,7 31,6 

Professionals, tècnics i 
similars 168 76,8 42,9 33,9 23,2 

Treballadors del comerç, 
hostaleria i serveis 179 52,5 32,4 20,1 47,5 

Treballadors de la indústria, 
construcció i  
agricultura 

91 61,5 35,2 26,4 38,5 

Treballadors no qualificats 26 30,8 19,2 11,5 69,2 
Jubilats 129 40,3 23,3 17,1 59,7 
Estudiants 74 68,9 39,2 29,7 31,1 
Aturats i altres situacions 38 39,5 28,9 10,5 60,5 
No contesta 3 100,0 66,7 33,3 0,0 
            
INGRESSOS 900 60,1 34,7 25,4 39,9 
Menys de 1200 euros 
mensuals 279 46,2 29,0 17,2 53,8 

De 1200 a 1499 euros 
mensuals 192 59,4 33,3 26,0 40,6 

De 1500 a 1999 euros 
mensuals 214 67,3 39,7 27,6 32,7 

De 2000 a 2999 euros 
mensuals 136 69,1 37,5 31,6 30,9 

Més de 3000 euros mensuals 79 75,9 39,2 36,7 24,1 
            
CAPDESETMANA 656 64,0 36,6 27,4 36,0 
Treballa habitualment 1 o 
més caps de setmana 327 60,9 37,9 22,9 39,1 

No treballa els caps de 
setmana habitualment 329 67,2 35,3 31,9 32,8 

            
PARROQUIA 900 60,1 34,7 25,4 39,9 
Parròquies altes 348 62,9 34,5 28,4 37,1 
Parròquies baixes 542 58,5 34,9 23,6 41,5 
No contesta 10 50,0 30,0 20,0 50,0 
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