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Resum  executiu  de  l’estudi  La  participació  cultural  de  la  joventut  catalana.  2001-2015, inclòs a la 
col·lecció Informes CoNCA i elaborat per la Universitat de València a petició del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts (CoNCA) i amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut. 
 
Autors de l’informe: 
 
Antonio Ariño Villarroya 
Llicenciat en Geografia i Història, doctor en Sociologia per la Universitat de València i catedràtic de Sociologia 
a la Facultat de Ciències Socials. Ha exercit diferents càrrecs directius a la Universitat de València on, 
actualment, és vicerector de Cultura i Igualtat. A més, va ser vicepresident de la Federació Espanyola de 
Sociologia. 
La seva recerca se centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, les Polítiques de Benestar i la Teoria 
sociològica. Va rebre el Premi Nacional d’Investigació amb La ciutat ritual (Anthropos, 1992). Ha publicat 
diferents llibres on aprofundeix en l’anàlisi sobre les pràctiques culturals dels espanyols: La participación 
cultural en España (Fundación autor, 2007), Prácticas culturales en España. Desde los años setenta hasta la 
actualidad (Ariel, 2010). Actualment és director de l’Observatori de la Participació i Condicions de Vida dels 
Estudiants Universitaris (ECoViPEU). 
 
Ramón Llopis Goig 
Professor titular de Sociologia de la Universitat de València. Ha estat investigador visitant a la Universitat de 
Leicester (Regne Unit) i a l’Institut Universitari Europeu de Florència (Itàlia). Abans de la seva incorporació a 
la universitat ha ocupat llocs de responsabilitat tècnica i directiva en diverses companyies multinacionals 
d’alimentació i investigació de mercats. Ha publicat nombrosos articles en revistes nacionals i internacionals i 
és autor de llibres com Correr con cabeza (Alt Rendiment, 2008) i Groove Armada (Mainstream, 2006). És 
coautor del llibre Ideal democrático y bienestar personal (CIS, 2011), dedicat a l’anàlisi de l’Enquesta 
Nacional d’Hàbits Esportius de 2010. 
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Aquesta publicació investiga l’evolució i les característiques de la participació cultural de la joventut 
catalana durant els primers anys del segle XXI, un període marcat essencialment per dues grans 
transformacions històriques que, en alguns aspectes, poden considerar-se convergents i que tenen 
un impacte fonamental entre les generacions joves: la revolució de les tecnologies de la informació, 
la comunicació i l’organització (en tant que permeten noves formes de coordinació i interacció 
social) i la gran recessió, iniciada com una crisi financera a Amèrica del Nord en el seu origen, però 
que entre nosaltres ha tingut conseqüències devastadores, especialment pel que fa a l’ocupació 
juvenil i les condicions de transició i emancipació a la vida adulta. 
 
 
Les fonts fonamentals per fer la investigació són l’Enquesta de consum i pràctiques culturals de 
Catalunya (EPCCC) dels anys 2001 i 2006 i l’Enquesta de participació cultural (EPC) dels anys 
2013 i 2014, realitzades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A més a més, 
s’ha afegit un treball de camp fet amb dos grups de joves de diferents estrats socials i culturals. 
 
 
Els resultats estan organitzats en quatre capítols d’extensió variable en funció de la informació 
disponible i de les tècniques aplicades. A continuació exposem una selecció de les conclusions més 
rellevants de cada capítol. 
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1. Evolució  de  les  pràctiques  culturals  de  les  persones  joves  catalanes (2001-2015) 
 

1.1.Durant aquest període es registren dues tendències: 
 

a)Des de l’any 2001 fins al 2012 augmenta la participació cultural en tots els dominis en què 
se subdivideix administrativament el camp cultural. 

 

b) A partir del 2012, es fa palesa la incidència de la crisi i de la gran recessió amb una 
contracció de la despesa de les llars i de les administracions públiques, amb una reducció 
de l’assistència a les pràctiques més oneroses i un desplaçament dels motius pels quals no 
es fan determinades pràctiques o no es fan amb més freqüència: si el 2006 el percentatge 
més elevat entre la població jove es registrava en la falta d’interès, seguit del de la manca de 
temps, a les tres darreres enquestes el pes s’ha traslladat cap al preu i cada cop té més 
rellevància el consum gratuït de música, pel·lícules, llibres, etc. per internet. El 58% de joves 
afirma haver reduït la despesa en consum cultural per la crisi i un 65% afirma utilitzar 
internet per tenir-hi accés gratuït. 

 
1.2. Quan s’estudia la implantació de cadascuna de les pràctiques, es detecta que la seva 
estructura no ofereix canvis significatius. 

 
a)Quatre de les pràctiques analitzades estan molt esteses, fins al punt que ja tenen o tindran 

aviat una cobertura universal: escoltar música, mirar la televisió, utilitzar internet i anar al 
cine, amb percentatges inferiors al 10% de la població que no ha practicat mai o gairebé mai 
aquestes activitats. 
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b) En un segon nivell, es troben les pràctiques d’alta implantació o prevalença: llegir llibres, 
escoltar la ràdio i llegir diaris. Amb una penetració mitjana elevada se situen les visites a les 
biblioteques, l’assistència a concerts i la lectura de revistes. La resta apareixen amb 
implantació baixa. 
 

1.3. Al mateix temps, la irrupció de la connectivitat ubiqua i la de les sociotecnologies de la 
comunicació produeixen una mutació cultural: generalització de la comunicació mòbil, personalització 
de la cultura i la societat digital. 
 

 
a)El 2013 l’ordinador no és només el mitjà principal per accedir a internet, sinó també per 
escriure, comunicar-se, escoltar música o mirar pel·lícules, i s’expandeix per llegir llibres i 
molts altres usos, etc. Un 63% sol veure continguts audiovisuals a l’ordinador, tot i que la 
televisió continua sent l’aparell preferit pel 84%. 

 
b)Des  de  finals  de  l’any  2014  i  clarament  durant  el  2015,  l’smartphone  o  telèfon 
intel·ligent ha superat ja, d’una manera irreversible, l’ordinador. El 92% dels individus utilitzen 
el telèfon mòbil. Amb aquest fet, s’expandeix la ubiqüitat de connexió, la diversitat d’usos i el 
temps dedicat a la navegació digital. 

 
Un excés d’èmfasi en el retrocés que pateixen determinades pràctiques (per exemple, el teatre o la 
dansa) ens aboca a menysprear o ignorar els canvis i els avenços en tot l’univers cultural com a 
conseqüència de les potencialitats generatives de les sociotecnologies digitals. 
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2.Perspectiva intergeneracional 

 
Les enquestes permeten analitzar tres grans aspectes: a) el significat i la importància de la cultura; b) 
la implantació d’un ventall ampli de pràctiques, i c) el seu comportament en diferents dimensions: 
econòmica, relacional, territorial o lingüística. En tots aquests aspectes, es poden estudiar les 
convergències i divergències entre els grans grups generacionals. 
 
 
2.1. La significació de la cultura: 

 
a)Per les cohorts més madures, significa essencialment coneixement i ciència, educació i 

socialització familiar; mentrestant, la cohort més jove subratlla la idea de cultura com les 
tradicions, els costums i la identitat, al mateix temps que amplia el registre d’activitats que es 
poden considerar culturals  (ecològiques, gastronòmiques i patri- monials). 
 

b)Només hi ha dues activitats que obtenen un consens clar en ambdós grups: assistir a concerts 
de música clàssica i visitar museus i exposicions. És així malgrat tenir una implantació 
minoritària. 
 

c)La  concepció  juvenil  és  legitimista,  però  també  més  oberta  i  variada,  i  la  funció 
d’entreteniment adquireix una rellevància especial. 
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2.2. La dinàmica de consensos i divergències entre generacions es capta bé en analitzar les 
preferències i els interessos culturals de les persones joves i els de les adultes. 

 
a) Hi ha nou pràctiques transversals: veure la televisió, escoltar la ràdio i llegir llibres, anar al 

teatre, visitar museus, visitar exposicions, anar a un musical, anar a espectacles de dansa i de 
circ. 

b) N’hi ha vuit que són destacadament juvenils: connectar-se a Internet, escoltar música o veure 
pel·lícules en línia, descarregar pel·lícules, cançons, etc. i jugar a videojocs. A aquestes 
quatre, que, sens dubte, estan marcades avui per l’efecte cohort, cal afegir-n’hi d’altres que 
depenen clarament de l’efecte cicle vital: anar al cine i anar a concerts de música actual, 
visitar biblioteques i llegir revistes. 

c)  Les clarament adultes són: assistir a concerts de música clàssica, llegir llibres, anar a 
biblioteques, anar a l’òpera o visitar monuments i jaciments. 
 

2.3. Les diferències fonamentals tenen a veure amb canvis profunds en els mitjans d’accés, en la 
intensitat del temps que es dedica als mitjans nous i en la selecció de continguts. 

 
a) Quan estudiem els equipaments de les llars, s’observa que, amb l’excepció de la televisió i el 

vídeo, en la resta de casos es dóna un percentatge més elevat d’equipaments entre la 
població jove. 

b) Un percentatge aproximat del 60% de la població jove dedica més de dues hores diàries a 
estar connectat a Internet. 

c) Els usos que se’n fa estan clarament diferenciats en funció de l’edat (les xarxes socials, els 
webs de música o de pel·lícules, els blogs i els videojocs són molt juvenils). 
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2.4. Altres aspectes en els quals hi ha un predomini juvenil són: 

 
a)El cinema, les sèries, la música, els videojocs, la informàtica i els esports, sigui quin 
sigui el mitjà a través del qual s’hi accedeix. Les diferències no es produeixen només en 
les pràctiques, sinó sobretot en els gèneres dins de cada pràctica. 

 
b)La lectura i la freqüència o intensitat de la lectura, de manera que un 21% de la 
població jove ha llegit més de cinc llibres en els darrers dotze mesos, mentre que només 
ho ha fet un 16% de la població adulta. 

 
 

2.5. Dimensió lingüística de la cultura. 
 

a)D’una banda, en un context en què predomina el castellà com a llengua de participació 
cultural, s’observa que un 94% diu que entén el català, però només un 33% el parla 
habitualment, un 40% va preferir el català per contestar l’enquesta, i un 36,5% el 
considera com a llengua d’identitat. 

 
b)D’altra banda, la participació cultural en llengua catalana té més presència en 
exposicions, espectacles i la ràdio, mentre que és molt reduïda en els videojocs, el 
cinema i la música. 
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3. Les diferències internes en el si de la joventut catalana 
 

En aquest capítol s’estudien factors de diversitat i de desigualtat en el col·lectiu jove. 
 
3.1. Tant les variables existencials (sexe i edat) com les posicionals (nivell educatiu, situació 
laboral i classe social) intervenen en el marcatge de diferències internes significatives en la 
concepció i la importància de la cultura, en els interessos i les pràctiques, així com en els gèneres 
preferits. De la mateixa manera passa amb la llengua parlada. 

 
 

3.2. Les diferències són més significatives quan s’estudien les pràctiques efectives que quan es 
tenen en compte els interessos, és a dir, que hi ha més consens relatiu en les preferències. 

 
3.3. Les pràctiques estan molt determinades pel capital cultural i educatiu (on es pot incloure la 
llengua parlada) i per la classe social. 

 
3.4. El camp dels gèneres musicals: un exemple. 

 
a)Les variables edat i sexe se situen en l’eix horitzontal, segueixen una lògica de diversitat. 

 
b)Les variables educatives i de classe social se situen en l’eix vertical i mostren la diferenciació 

i la desigualtat que es produeixen en les pràctiques musicals. 
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Aquest tipus d’anàlisi s’ha aplicat en cinc camps culturals per mostrar la complexitat que hi ha 
en l’organització i la distribució de les pràctiques a l’espai social. Sempre trobem un eix vertical 
determinat pels recursos educatius i els econòmics, mentre que en l’eix horitzontal tenen més 
o menys pes altres variables, com l’edat o el sexe. A banda d’això, la classe social baixa 
sempre apareix situada fora del camp cultural, un aspecte d’especial interès quan es tracta 
d’abordar polítiques culturals de democratització o distributives. 
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4. Una  tipologia  de  la  població  catalana  a  partir  dels  seus  interessos  i pràctiques 
culturals 

 
En aquest capítol hem identificat l'estructura de la participació cultural a Catalunya, atenent 

tant als interessos com a les pràctiques culturals, amb l'objectiu de comprendre més bé el 
lloc que ocupa la població jove en aquesta estructura de participació cultural. Les anàlisis 
han permès construir sis tipus, en funció de la combinació dels interessos i les pràctiques: 

 
a)El públic de cultura digital: aglutina un 19,4% de la població catalana. Està integrat 

majoritàriament per homes de menys de 35 anys i solters, els interessos i les pràctiques 
culturals dels quals únicament sobresurten en relació amb la cultura digital. 
 

b)El públic de cultura audiovisual amb puntuacions positives només en els interessos i les 
pràctiques culturals audiovisuals. Són un 23,6% de la població catalana i es caracteritzen 
per tenir més presència entre les persones de més de 45 anys, tenir nivells d'estudis baixos i 
situar-se en les classes socials baixes i mitjanes baixes. 
 

c) Els desconnectats: obtenen unes puntuacions negatives en tots els interessos i les 
pràctiques culturals. En aquest grup destaquen les persones de més de 65 anys amb un 
nivell d'estudis baix i classes socials baixes i mitjanes baixes. Suposen un 14,1% de la 
població catalana. 
 

d)Els anticultura audiovisual: baixíssim interès per la cultura audiovisual i un cert interès per la 
cultura lletrada i la cultura digital. Són un 13,9% de la població i entre ells destaquen les 
persones de 35 a 44 anys. 
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e) El  públic  clàssic  digital  es  distancia  de  la  cultura  audiovisual  però  té  puntuacions elevades en 
interessos i pràctiques relacionades tant amb la cultura clàssica i la lletrada com amb la digital. Congrega 
un 11,2% de la població catalana i té una àmplia presència entre menors de 35 anys, solters, de classe 
alta i mitjana alta i un nivell d'estudis elevat. 

 
f) El públic clàssic pur és el sisè i mostra un perfil similar a l'anterior, si bé es mostra allunyat de la cultura 
digital. Agrupa un 17,7% i acull més dones, de més edat, casades i de classe social alta i mitjana alta. 
 
 

11,2 
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Una experiència 
La Joven Compañía 
http://www.lajovencompaniacom/la-compania 

David Peralto 
Director de La Joven Compañía de Madrid 

http://www.lajovencompania.com/la-compania
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El debat 

Diversos aspectes de la 
programació juvenil 
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Diversos aspectes de la programació juvenil 
 
Sr. Antonio Ariño. Professor de la Universitat de valència i autor de l’estudi. 
 
Sr. David Peralto. Director de la “Joven Compañia”. 
 

Sra. Sílvia Borrell. Responsable dels ensenyaments de dansa i d’art dramàtic del Departament 
d’Ensenyament. 
 

Sr. Jaume Amigó. Vicepresident de la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil.  
 

Sr. Carles Giner. Director de “En residència”, creadors als instituts, de l’ICUB. 
 
Sra. Sílvia Duran. Responsable de l’Àrea de Públics de l’ICEC, coordinadora d’Escena 25. 
 

 
Moderador: 
Sr. Jaume Antich. Director del Teatre Atrium de Viladecans. 
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Conclusions del debat 

 

•  Les pràctiques culturals (i també les d’arts escèniques i música) estan molt 
determinades pel capital cultural i educatiu i per la classe social. La cultura que es 
promou des de l’administració pública incentiva la cultura de les classes altes i instruïdes i, 
alhora, no atén prou altres formes o pràctiques culturals com les juvenils o la de les classes 
baixes.  

 
•  El principal motiu de la baixa participació dels joves a les arts escèniques és que no se 
senten representats per l’oferta i, en segon lloc, per motius econòmics i pel preu de les 
entrades.  

 
•Les preferències dels joves es veuen influenciades més pel grup d’amics de referència que 
pels interessos individuals. La prioritat dels joves és trobar-se amb altres joves. 
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Conclusions del debat (2) 
 

•  Per tal d’incentivar el públic juvenil en arts escèniques i la música, cal:  
 

1. Innovar i programar espectacles de nous formats. La proposta artística ha d’interessar, 
emocionar i implicar al jove.  

 
1. Fomentar programes que convidin a la participació i implicació dels joves en el 

procés creatiu dels espectacles. Els joves han d’esdevenir subjectes actius del procés 
creatiu per tal que siguin consumidors i públic potencial dels mateixos espectacles.  
 

2. Acostar les programacions als entorns propers als joves.  
 

•  És fonamental vincular el sistema educatiu amb la programació escènica i musical per tal 
d’establir sinèrgies.  
 

•  Cal incentivar una coordinació entre els responsables de joventut i els de cultura per 
desenvolupar projectes conjunts.  
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Comissió Assessora del 
Programa.cat 
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Maika Mawosky & Brossa Quartet de Corda 
 
Chinook Wind   

https://www.youtube.com/watch?v=JdS73Ww-m8M
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Chicuelo & Marco Mezquida 
 
Intèrprets:  

Juan  Gómez Gorjón  (guitarra) 
Marco  Mezquida Mateaos  (piano) 
Francisco  Santiago Martínez  
(percussió) 
 

Durada de l'espectacle: 75 minuts 
 
Disponibilitat  de dates:  
01/01/2017 - 31/12/2017 
 
Més informació: 
diogopereira@tallerdemusics.com 

https://www.youtube.com/watch?v=MAe6ddGJTcU
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Maria Arnal i Marcel Bagés 
 
Verbena 

Intèrprets: 
Maria  Arnal  (veu) 
Marcel  Bages  (guitarra) 
 
Durada de l'espectacle:  
60 minuts 
 
Disponibilitat de dates:  
08/04/2016 - 31/12/2016 
 
 
 
Més informació: prod@finaestampa.es 

https://www.youtube.com/watch?v=Xd9MRjCyC84
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Antonio Serrano 
 
Harmonius 

https://www.youtube.com/watch?v=DMjUHgXgAQA
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Orquestra de Cambra del Penedès 
 
Amor brujo 

Intèrprets: 
Orquestra  Cambra Penedes   
Anna   Alàs Jové  (Solista) 
 
Durada de l'espectacle:  
65 minuts 
 
Disponibilitat de dates:  
02/02/2017 - 31/12/2017 
 
Més informació: 
orquestracambrapenedes@gmail.com 

https://vimeo.com/147799047
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A MI NO ME ESCRIBIÓ TENNESSEE WILLIAMS 
Cia Roberto G Alonso 

Autoria:  
Marc Rosich i Martí 
Roberto Gómez Alonso 
 
Directors: 
Marc Rosich i Martí 
Roberto Gómez Alonso 
 
Intèrprets: 
Roberto G. Alonso  (Intèrpret ballarí) 
 
Durada de l'espectacle:  60 minuts 
 
Disponibilitat de dates: 02/01/2017 - 31/12/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=bDmsJmAwwHs
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CLAUDIA 
Cia. La conquesta del Pol Sud 
Autoria:  
Carles Fernández 
Claudia Poblete 
Eugenio Szwarcer 
 
Director:  
Carles Fernández 
 
Intèrprets:  
Claudia Poblete  (Actriu) 
Carles Fernández  (Actor) 
Eugenio Szwarcer  (Actor) 
 
Durada de l'espectacle: 90 minuts 
 
Disponibilitat de dates: 01/01/2017 - 31/12/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=udpRsdOn_7o%23t=43
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EL FILL QUE VULL TINDRE  
El pont flotant 

Autoria i direcció  
Joan Collado 
Pau Pons 
Àlex Cantó 
Jesús Muñoz 
 
Intèrprets:  
Pau Pons  
Àlex Cantó   
Jesús Muñoz   
Joan Collado 
 
Durada de l'espectacle: 70 minuts 
 
Disponibilitat  de dates: 01/01/2017 - 22/12/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=DPy0sUo2DQE%23t=46
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L’ÚLTIMA NIT DEL MON 
Flyhard produccions 

Autoria i direcció   
Llàtzer  Garcia Alonso 
 
Intèrprets:  
Vanessa  Segura Garcia  (actriu) 
Eduard  Buch Burch  (actor) 
Xavier  Sáez Delclós  (actor) 
Maria  Casellas Artigas  (actriu) 
Xavier  Gardés  (actor) 
 
 
Durada de l'espectacle: 80 minuts 
 
Disponibilitat de dates: 
31/03/2017 - 31/12/2017 

https://vimeo.com/187194746


 5è 
   FÒRUM Teatre 

LES DONES SÀVIES  
El Maldà 

Autors   
Molière 
Lluís  Hansen 
Ricard  Farré 
 
Directors i intèrprets  
Enric  Cambray 
Ricard  Farré 
Clara  Segura 
 
Durada de l'espectacle: 70 minuts 
 
Disponibilitat de dates:  
01/01/2017 - 30/06/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=E8GKMYCaSyA


 5è 
   FÒRUM Teatre 

PLUJA 
Guillem Albà & Clara Peya 
 
Autoria:  
GUILLEM   ALBÀ 
CLARA   PEYA 
 
Director:  
GUILLEM   ALBÀ 
 
Intèrprets:  
GUILLEM   ALBÀ JIMENEZ   
CLARA   PEYA RIGOLFAS   
 
Durada de l'espectacle:  
40 minuts 
 
Disponibilitat 
de dates: 01/01/2017 - 31/12/2017 



 5è 
   FÒRUM Teatre 

VENTURA 
MeriYanes Produccions 
i David Planas 
 
Autoria:  
Cristina   Clemente 
 
Director:  
Victor  Muñoz i Calafell 
 
Intèrprets:  
Meritxell  Yanes Font  (actriu) 
David  Planas Lladó  (actor) 
 
Durada de l'espectacle: 90 minuts 
 
Disponibilitat de dates:  
01/01/2017 - 31/12/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=FyLUZQCATOE&feature=youtu.be


5è 
FÒRUM Dansa 



 5è 
   FÒRUM Dansa 

BRINCABROS  
Brodas + Brincadeira 
Autoria:  
CIA   BRODAS BROS 
CIA  BRINCADEIRA 
 
Directors i intèrpret  
Lluc Fruitós Sánchez 
 
Intèrprets:  
Lluc Fruitós Sánchez, Pol Fruitós Sánchez 
Berta Pons Castejón, Clara Pons Castejón, Marc Carrizo Vilaroig 
   
Durada de l'espectacle: 70 minuts 
Disponibilitat de dates: 23/02/2016 - 31/12/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXl6fNk5jBU


 5è 
   FÒRUM Dansa 

KOVA 
 
La Veronal 

https://vimeo.com/188544465


 5è 
   FÒRUM Dansa 

DIS-CONECT  
 
Diego SINIGER 

https://vimeo.com/165880438


 5è 
   FÒRUM Dansa 

ESCRIT EN L’AIRE   
Cia. Gelabert –Azzopardi 
Autoria:  
Valère  Novarina 
Cesc  Gelabert 
 
Directors:  
Moises  Maicas 
Cesc  Gelabert 
 
Intèrpret:  
Cesc  Gelabert  (Intèrpret, coreografia) 
 
Durada de l'espectacle: 60 minuts 
 
Disponibilitat de dates: 01/01/2017 - 31/12/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=Kfhc8VfEOIk


5è 
FÒRUM 

Familiar 



 5è 
   FÒRUM Familiar 

Sempre de vacances 
 
2princesesbarbudes 

Autoria i interpretació  
Helena  Casas Sal 
Marc  Marcé Nogué 
 
Durada de l'espectacle:  
50 minuts 
 
Disponibilitat  de dates: 
01/01/2017 - 31/12/2017 
 
Més informació: 
correu@2princesesbarbudes.org 

https://www.youtube.com/watch?v=5CV_7IgWlII


 5è 
   FÒRUM Familiar 

Vola Ploma 
 
PERIFERIA TEATRO 

Direcció:  
Juan Manuel Quiñonero 
 
Autors:  
Juan Manuel Quiñonero 
Mariso García 
 
Durada de l'espectacle:  
45 minuts 
 

https://youtu.be/lYA_5MiTZ98


 5è 
   FÒRUM Familiar 

MULÏER 
Rhum & Cia 

https://vimeo.com/184836690


 5è 
   FÒRUM Familiar 

Garbuix, 20è Circ d'Hivern 
Ateneu Popular 9 Barris 
Autoria i direcció  
Guillem   Albà i Alberto   Feliciate 
 
Intèrprets:  
Serena Vione  (artista) 
Jessica Arpin  (artista) 
Jessica Martín  (artista) 
Lola Ruiz  (artista) 
Juana Beltrán  (artista) 
 
Durada de l'espectacle:  55 minuts 
 
Disponibilitat de dates:  01/09/2017 - 31/12/2017 
 
Més informació: circ@ateneu9b.net 

https://vimeo.com/154860155


 5è 
   FÒRUM Familiar 

Furieuse Tendresse 
 
Cirque Exalté 

https://www.youtube.com/watch?v=WjrSVHH8oZc


 5è 
   FÒRUM Familiar 

Nàufrags 
Cia. La Industrial Teatrera 
Autoria:  
Jaume Navarro Fonts 
Mª del Carmen Olías Ruiz 
 

Directors:  
Jordi Purtí i Oller 
Mª del Carmen Olías Ruiz 
 

Intèrprets:  
Jaume Navarro Fonts   
Mamen Olías Ruiz   
 

Durada de l'espectacle:  60 minuts 
 

Disponibilitat de dates: 23/04/2016 - 31/12/2016 
 

Més informació: info@industrialteatrera.com 

https://vimeo.com/138450652


 5è 
   FÒRUM Familiar 

RHÜMIA 
Rhum & Cia 

Autoria:   Rhum & Cia   
 

Directors : Martí  Torras 
 

Intèrprets:  
Jordi  Martínez  (actor) 
Mauro  Paganini  (actor/músic) 
Joan  Arqué  (actor) 
Roger  Julià  (actor) 
Pep  Pascual  (actor/músic) 
 

Durada de l'espectacle:  90 minuts 
 

Disponibilitat de dates:  01/01/2017 - 31/12/2017 
 

Més informació: elenablanco@magneticam.com 

https://www.youtube.com/watch?v=oDSTxu0XJTc


5è 
FÒRUM Les novetats principals de 

l’SPEEM 2017 

Toni Cabré 
Cap de l'Àrea de Difusió i Cooperació Artística 



5è 
FÒRUM Les novetats principals de 

l’SPEEM 2017 

1. Entitats integrades a l’SPEEM 

2. Dades d’activitat i suports 2016 

3. Prova pilot Xarxa territorial de Girona 

4. Pla d’accessibilitat  

5. Mecanismes de suport 2017 

6. Pressupost 2017 



1 Entitats integrades  

208 entitats 
integrades 

249 equipaments 
escènics i musicals 



1 Entitats integrades  
Equipaments nacionals (E5) 
• Gran Teatre del Liceu 
 
• Teatre Nacional de Catalunya 
 
• L’Auditori de Barcelona 
 
• Teatre Lliure 
 
• Mercat de les Flors 
 
• Palau de la Música Catalana 



1 Entitats integrades  
Equipaments multifuncionals (E4 +E3) 

Manresa 

Figuere
s 

Igualada 

Reu
s 

Tortosa 

Viladecans 

• L'Hospitalet de Llobregat 
• Badalona 
• Santa Coloma de Gramenet 
 

Olot 

Girona 

Vic 

Mataró 
Lleida 

Tarragona 

• CAET – Centre d'Arts Escèniques de 
Terrassa (E4) 

• Sabadell 
• Sant Cugat del Vallès 

Granollers 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 3 

3 

1 

19 entitats 

1 



1 Entitats integrades  
Equipaments escènics i musicals locals 
bàsics (E2) 

Riudoms 

• Bescanó 
• Salt 

Torelló 

• Argentona 
• Calella 
• Premià de 

Mar 
• Tordera 

• El 
Vendrell 

• Calafell 

• Barberà del Vallès 
• Cerdanyola del Vallès 
• Patronat Municipal de Cultura. Ripollet 
• Rubí 
• Terrassa  

 

• Patronat Municipal de Cultura. 
Cardedeu 

• La Garriga 
• Montornès del Vallès 
• Parets del Vallès 
• Sant Celoni 

Balaguer 

Berga 
• La Bisbal d'Empordà 
• Palafrugell 
• Palamós 
• Sant Feliu de Guíxols 

Roses 
Tremp 

Vall
s 

Tàrrega 

OAL Patronat de Teatre Cal 
Bolet. Vilafranca del 
Penedès 

Vilanova i la 
Geltrú 

Vilaseca 

Lloret de Mar 
Sta. Coloma de Farners 

Ripol
l 

• Castelldefels 
• Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les persones. 

Martorell 
• El Prat de Llobregat 
• Sant Andreu de la Barca 
• Sant Boi de Llobregat 
• Sant Joan Despí 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

2 

1 

1 1 

2 

4 

4 
2 

5 

5 

6 

43 entitats 

1 

2 

1 

1 



1 Entitats integrades  
Altres equipaments escènics i musicals  
(E1) 

• Prades 
• Vandellòs i l'Hospitalet 
       de l'Infant 
• Cambrils 

• Calldetenes 
• Centelles 
• Lluçà 
• Roda de Ter 
• Sant Hipòlit de 

Voltregà 
• Sant Julià de 

Vilatorta 
• Sant Martí de 

Centelles 
• Seva 
• Tona 
• Viladrau 
• Masies de Roda 
• St. Pere de Torelló 

• Alella 
• Arenys de Mar 
• Canet de Mar 
• Masnou 
• Premià de Dalt 
• Santa Susanna 
• Tiana 
• Vilassar de Mar 
• Òrrius 

• Castellbisbal 
• Badia del Vallès 
• Matadepera 
• Montcada i Reixac 
• Polinyà 
• Valldoreix 
• Viladecavalls 
• Sentmenat 

• Lliçà d'Amunt 
• Llinars del Vallès 
• Montmeló 
• Les Franqueses 
• La Roca del Vallès 
• Sant Feliu de Codines 
• Santa Eulàlia de Ronçana 
• Vallromanes 
• Vilanova del Vallès 
• Vacarisses 
• St. Esteve de Palautordera 
• Bigues i Riells 

Llívia 

• Begur 
• Santa Cristina d'Aro 
• Torroella de Montgrí 

• Alcover 
• El Pla de Santa 

Maria 
• Vallmoll 

• Agramu
nt 

• Bellpuig 

• Altafulla 
• El Catllar 
• El Morell 
• Torredemb

arra 

• Arbúcies 
• Caldes de 

Malavella 
• Hostalric 
• Maçanet de la 

Selva 
• Riudellots de la 

Selva 
• Vilobí d'Onyar 

• Camprodon 
• Planoles 
• Sant Joan de les 

Abadesses 
• Setcases 
• Toses 
• Llanars 

• Begues 
• Olesa de 

Montserrat 
• Torrelles de 

Llobregat 
• Pallejà 

4 

• 'Artesa de Lleida 
• Alcarràs 
• Alcoletge 
• Alpicat 
• Torrefarrera 

2 

• Artés 
• Avinyó 
• Balsareny 
• Sallent 
• Sant Fruitós de 

Bages 
• Santpedor 
• L'Estany 
• St. Joan Vilatorrada 

• Banyoles 
• Porquere

s 

• Besalú 
• Planes 

d’Hostole
s 

• Les Borges 
Blanques 

• Juneda 
 

Esterri 
d'Àneu 

• Masquefa 
• Òdena 
• Vilanova del Camí 
• Pobla Claramunt 
• Sta. Margarida de 

Montbui 
• St. Marti de Tous 
• Calaf 
• Bruc 

• Els Plans de Sió 
• Sant Guim de 

Freixenet 

La Seu 
d'Urgell 

Solson
a 

Vielha e 
Mijaran 

3 

6 

4 

8 8 

13 

• Font-rubí 
• Gelida 
• Torrelavit 
• St. Sadurní 

d’Anoia 

4 

6 

8 
3 

2 

1 

11 

1 

7 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

2 
6 8 

• Solivella 

1 

1 

Sta. Maria 
d’Oló 

1 

• Sant 
Carles de 
la Ràpita 

1 

Gironella 

1 

• Falset 

140 entitats 



2 Activitats i suports 2016 
Activitat i suport als convenis E4/E3 2014-2016 

 

   2014   1.746 funcions  1.400.000 € 

   2015   1.739 funcions  1.450.000 € 

   2016 (*)  1.765 funcions                1.450.000 € 
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2 Activitats i suports 2016 

686

281

49 99

868

308

42 106

863

308

43 143

0

200

400

600

800

1.000

Teatre Música Dansa Circ
2014 2015 2016 (*)

Activitat i suport PROGRAMA.CAT 2014-2016 

E2 i E1 

   2014   1.115 funcions  649.421,00 € 

   2015   1.324 funcions  923.073,52 € 

   2016 (*)  1.357 funcions  965.556,57 € 



3 Prova pilot 
Línies estratègiques de la Xarxa territorial de Girona 

 

1. Contribuir a la millora de l’eficàcia, l’eficiència i la sostenibilitat dels 
equipaments. 
 

2. Impulsar la millora de les programacions professionals d’arts escèniques 
i musicals.  
 

3. Estimular la promoció i dinamització dels equipaments a través 
d’activitats i de programes educatius i comunitaris.  
 

4. Incrementar el públic potenciant les estratègies per captar, dinamitzar i 
consolidar els públics i aconseguir la màxima penetració social al territori. 
 

5. Determinar les necessitats de les instal·lacions dels equipaments. 
 

6. Dinamitzar i coordinar la xarxa. 
 
 
 



3 Prova pilot 
Projecte d’actuació: pla activitat 2017 

 

1. Coordinar els programes educatius (recursos educatius i 

pedagògics) amb la Diputació de Girona. 

 
 

2. Crear gires territorials entre els equipaments de la xarxa. 

 
 

3. Definir un sistema d’explotació i anàlisi de dades de públics. 

 



4 Pla d’accessibilitat 
 

Objectius del pla 
 

1. Fomentar l’accessibilitat i la realització dels plans específics corresponents. 
 

2. Millorar les condicions d’accessibilitat de les instal·lacions. 
 

3. Impulsar serveis i programes específics per a col·lectius amb discapacitat i en risc 
d’exclusió social. 
 

4. Promoure continguts, actuacions o activitats, específics destinats als col·lectius 
amb discapacitat i en risc d’exclusió social. 
 

5. Incentivar una comunicació accessible. 
 

6. Formar i dotar de personal específic als equipaments per atendre aquests 
col·lectius. 
 

7. Promoure el finançament de les activitats accessibles. 

 

 

 

 

 

  
 
 



4 Pla d’accessibilitat 
 

Exemples d’actuacions  

 

 

 

 

 

  
 
 

ACTUACIONS 
 

CALENDARI 

A6. Fomentar i ampliar el programa Apropa Cultura. 2016-17 

 
A11. Promoure una comunicació accessible: criteris de “Lectura Fàcil”.  

 
2016-18 

A13. Disposar d’un curs especialitzat en tècnic d’accessibilitat en arts 

escèniques (reglat: MOOC).  
2018 



5 Mecanismes de suport 2017 

Suport genèric Convenis de 
col·laboració 

Programa.cat Línia d’Activitats 
complementàries Directes (biennals) 

E1 i E2 E1 i E2 E3 

 
Programació estable 

professional Sí No 

 
 
 

Dinamització comunitària 
No Sí 

 
Sí 

Comunicació i públics 
No Sí 

 
Sí 

Accessibilitat No Si  
Si 

Funcions territorials 
No SI 

 
Sí 



6 Pressupost 2017 

Convenis E3 Programa.cat Línia d’Activitats 
complementàries 

Línia de 
producció i 
exhibició 

TOTAL 

Diputació de 
Barcelona 550.000 € 550.000 € - - 1.100.000 € 

Diputació de 
Girona 

Suports fora 
conveni 60.000 € - - 60.000 € 

Departament de 
Cultura 

 
1.595.000 € 

 
1.000.000 €  

 
150.000 € 

 
1.100.000€ 3.845.000 € 

Total 2.145.000 € 1.610.000 € 150.000 € 1.100.000€ 5.005.000 € 
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