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1. Presentació
Aquest estudi és un encàrrec de la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona formulat en data 18.12.2015 i amb
data límit d'execució de 30.06.2016, a partir dels següents condicionants tècnics:
1) Estudi del mapa a Catalunya de totes les associacions d'espectadors i iniciatives relacionades amb el paper de l'espectador en el fet
escènic que inclogui un treball de camp per:
a) obtenir una relació d'associcacions i iniciatives de tot tipus relacionades amb l'espectador existents.
b) conèixer els diferents models de relació de les associcacions d'espectadors amb les entitats.
c) anàlisi de es oportunitats que ofereixen als espectadors la col.laboració en els espais escènics.
d) identificació de bones pràctiques.
2) També ha d'incloure:
a) una proposta de model tipus de relació aplicable a l'àmbit públic i privat de relació entre les entitats/ens i
espectadors/associaciions.
b) propostes de treball conjunt i possibilitats de col.laboració entre entitats/ens locals amb les diferents iniciatives i assocaicions
relacionades amb l'espectador i el fet escènic.
L'estudi ha estat elaborat de manera conjunta per l’Associació d’Espectadors i Amics de les Arts Escèniques de Catalunya i el
Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona amb la col.laboració del programa Be SpectActive! d’Europa Creativa i
la Universitat de València.
L’equip d’investigació està format per les següents persones:
•
•
•

Direcció: Lluís Bonet (UB) i Jaume Colomer (UB i AEC).
Adjunts a direcció: Tino Carreño (UB) i Joaquim Rius (UV).
Treball de camp: Pol Soler (AEC).
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2. Objectius operatius
L’estudi té els següents objectius:
a. Conèixer quines iniciatives fan els espais escènics i festivals de Catalunya per promoure la participació activa dels espectadors
en la seves pràctiques escèniques.
b. Conèixer en quins espais i festivals escènics han sorgit plataformes associatives i col.lectius organitzats d’espectadors per
col.laborar de manera habitual en el desenvolupament del respectius projectes escènics.
c. Conèixer els models de relació que s'apliquen.
d. Conèixer en quins aspectes col.laboren, quin és el valor afegit que aporten als espais i festivals escènics i quins beneficis
personals i comunitaris n’obtenen.
e. Disposar d’un mapa territorial de plataformes associatives i col.lectius organitzats d’espectadors, amb les corresponents dades de
contacte, una descripció de la seva activitat, de la valoració que en fan i del grau d’interés que tenen per establir relacions de
cooperació i intercanvi amb les altres plataformes i col.lectius.
f.

Identificar casos de bones pràctiques que poden ser referències per a tercers.

g. Formular una proposta de model-tipus de relació entre les parts.
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3. Finalitats
L’assoliment dels objectius operatius indicats permetrà col.laborar en la satisfacció de les següents finalitats:
a. Conèixer de manera objectiva quin és valor afegit de la participació dels espectadors en la gestió dels espais i festivals escènics
en relació al desenvolupament dels seus projectes, i els beneficis que se’n deriven a nivel personal i comunitari.
b. Potenciar el sorgiment i consolidació de plataformes associatives i col.lectius organitzats d’espectadors en altres espais escènics i
festivals.
c. Potenciar les relacions d’intercanvi i cooperació entre les diferents plataformes associatives i col.lectius organitzats d’espectadors.
d. Promoure que els espectadors esdevinguin, cada vegada més, subjectes actius i corresponsables dels projectes escènics.

4. Metodologia
L'àmbit territorial de l'estudi és Catalunya, però s'ha ampliat el treball de camp al País Valencià i a les Illes Balears per veure si hi ha
diferències significatives en el model de comportament. També es fa una segmentació dels resultats de la província de Barcelona per
veure si hi ha diferències de comportament amb la resta de províncies de Catalunya.
L’estudi s’ha estructurat en dues fases: la primera centrada en la recollida d’informació, i la segona en la seva interpretació i elaboració
de conclusions.
La recollida d’informació de la primera fase s’ha fet a través de dos qüestionaris. El primer, adreçat a responsables d’espais escènics i
festivals, el segon a responsables de les plataformes associatives i col.lectius d’espectadors. En els dos casos s’han enviat per correu
electrònic a través de l’aplicació Survey Monkey. A cada comunitat autónoma s’han enviat per separat i, en tots els casos, se n’ha fet un
acompanyament telefònic.
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Qüestionari 1: a espais escènics i
festivals

Fase 1: Recollida d'informació
Qüestionari 2: a PAE

Estudi
Fase 2: Interpretació de resultats i
elaboració de conclusions i
recomanacions

Les dades de contacte dels destinataris s’han obtingut a través del SPEEM, l’ODA, la Universitat de Barcelona (Festivals), el Govern de
les Illes Balears, la Universitat de València i l’exploració complementària per internet.
El primer qüestionari ha estat enviat a 492 destinataris i s’han obtingut 113 respostes vàlides (el 23%). Considerem que aquesta mostra
representa de manera molt significativa l’univers d’espais i festivals escènics dels territoris referits.
El segon qüestionari s'ha enviat a 32 destinataris (identificats a través del qüestionari 1), dels quals s'han obtingut 13 respostes vàlides
(el 40%). Considerem que aquesta mostra, tot i l'elevat percentatge respecte a l'univers, no té una representanció estadística precisa de
l'univers per la petita magnitud d'aquest però, en canvi, té notable interès qualitatiu.
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5. Qüestionari 1 als espais escènics i festivals
El Qüestionari Q1 es va adreçar a l'univers d'espais escènics i festivals de Catalunya definit a partir de la confluència dels inventaris
indicats en l'apartat anterior.

5.1. Fitxa tècnica
Univers: Equipaments i festivals catalans llistats en els censos de l'ODA de la Diputació de Barcelona, el SPEEM i la
plataforma virtual Profestival.net.
Mètode de recollida d'informació: Enquesta autoadministrada electrònicament
Enquestes enviades: 492
Respostes rebudes: 124
Magnitud final de la mostra: 113
Unitat mostral: Director/Gerent de l'equipament o festival
Fracció de mostreig: 0,23
Francció d'expansió: 4
Tècnica de mostreig: no probabilístic per conveniència
Dates del treball de camp: 24 de febrer fins el 31 d'abril del 2016
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5.3. Detall de la Província de Barcelona
Presentem el detall de les dades de les respostes d'espais escènics de la província de Barcelona en relació a la resta de províncies.
La primera constatació és que el 63,4% de les respostes obtingudes corresponen a la província de Barcelona. La segona és
que, en general, no hi ha gaire diferències de comportament dels espais escènics de Barcelona respecte als de les altres
províncies.

Àmbit territorial (província)
Província Barcelona

Resta de províncies

37%
63%

L'únic aspecte diferenciat és que hi ha un nombre significativament superior d'espais escènics de la província de Barcelona que
estan fent accions per empoderar els seus públics (el 72%) en relació a la resta de províncies (el 59%).

31

Estudi sobre la participació dels espectadors en els espais i festivals d’arts escèniques de Catalunya v.2.docx- 23/06/16

Desenvopament d'accions per implicar els
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També podem destacar que en la província de Barcelona algunes activitats es desenvolupen per damunt de com ho fan a la resta de
províncies, especialment la participació dels espectadors en la selecció de la programació (el 41% respecte al 29%), els
encontres entre artistes i públics (el 61% respecte al 50%). En canvi, els cursos de formació per a públics es fan més a la resta de
províncies (el 20% respecte al 29%). En la resta d'activitats no hi ha diferències significatives.
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Activitats desenvolupades amb els públics habituals
Resta províncies
Altres

Província Barcelona
2
10

Disposar de voluntaris per ajudar en l’atenció
Disposar de voluntaris per ajudar en tasques de

8

Disposar de voluntaris per ajudar en tasques

8

Participació d’espectadors en la gestió i
1

5
3
3

7

Cursos de formació per als públics

7
6

Assajos oberts al teatre o en els espais de

21
21
10
12

Encontres-debat entre artistes i públics
Sessions de presentació de la programació

19

8

Participació d’espectadors en la selecció de la

Recomanació d'itineraris en funció del capital

15

3
4

Incorporació de persones de la comunitat com a
Participació d’espectadors en processos

23
17

10

Disposar de voluntaris per ajudar en tasques de
Participació d’espectadors en la gestió i

13

4

12

16
31
17
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El % d'espais escènics o festivals en els que existeix alguna PAE és similar tot i que és lleugerament superior a la província de
Barcelona (el 31% respecte al 24%).
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Existència d'una PAE
Resta províncies

SI

NO

Província Barcelona

10
22
31
49

En la província de Barcelona hi ha més PAE que tenen personalitat jurídica pròpia (el 59% respecte al 40%).
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Personalitat jurídica de la PAE
Resta províncies

Una associació amb personalitat
jurídica pròpia
Un grup o col·lectiu sense personalitat
jurídica pròpia

Província Barcelona
4
13
6
9

Els aspectes en els que col.laboren les PAE és similar, tot i que en la província de Barcelona col.laboren menys en processos de
co-creació que en la resta de províncies (el 14% respecte al 30%).
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Àmbit de col.laboració de la PAE
Resta províncies

Altres

Província Barcelona

0
2

En processos de co-creació de propostes
escèniques interactuant amb els creadors o
desenvolupant tasques artístiques, tècniques,
organitzatives o de recerca
En el einançament d'algunes activitats
complementàries programades, ja sigui
aportant recursos per a la seva viabilitat com
cobrint eventuals dèeicits d’explotació
En el procés de presa de decisions sobre els
continguts de la programació de futures
temporades o edicions, ja sigui aportant
informació sobre interessos i preferències

3
3
1
4
2
5

En la difusió, promoció i prescripció de la
programació i de les activitats
complementàries per ampliar el nombre i
pereil d’espectadors participants
En l’organització, producció i gestió de la
programació i de les activitats
complementàries

5
13
4
7
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6. Qüestionari 2 a les plataformes associatives d'espectadors
El qüestionari 2 s'ha enviat a totes aquelles PAE (Plataformes Associatives d'Espectadors) identificades a través del qüestionari 1 i
de les quals ens han facilitat les dades de contacte. En total han estat 32.
Tot i haver fet diversos recordatoris i seguiment telefònic amb les dades proporcionades pels espais escènics, només s'han
aconseguit 13 respostes vàlides, tot i que una d'elles sembla que no té clarament el perfil de PAE vinculat a un espai escènic. Tot i
que la mostra de respostes obtingudes representa un 40% del total de l'univers, considerem que els resultats estadístics són
només indicatius de tendències per la baixa magnitud de l'univers. Per raons de calendari no hem pogut seguir tenint oberta
l'enquesta, esperant que hi haurà noves ocasions per poder obtenir respostes del 100% de l'univers identificat.
Mostrem a continuació els resultats i, més endavant, els comentaris integrats dels dos qüestionaris.
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6.1. Fitxa tècnica
Univers: Plataformes associatives d'espectadors identificades en el Q1
Mètode de recollida d'informació: Enquesta autoadministrada electrònicament
Enquestes enviades: 32
Respostes rebudes: 15
Magnitud final de la mostra: 13
Unitat mostral: Responsable o coordinador de la plataforma associativa
Fracció de mostreig: 0,40
Francció d'expansió: 2,5
Tècnica de mostreig: no probabilístic per conveniència
Dates del treball de camp: 5 d'abril fins a 23 de juny del 2016
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6.2. Principals resultats
Q2 - Tipus de plataforma associativa

Tipus de plataforma associativa:
Response
Percent

Answer Options

76,9%
Associació amb personalitat jurídica pròpia
23,1%
Grup o col·lectiu d'espectadors sense personalitat jurídica pròpia
answered question
skipped question

Tipus de plataforma associativa:
Associació amb
personalitat jurídica
pròpia
Grup o col·lectiu
d'espectadors sense
personalitat jurídica
pròpia

Response
Count
10
3
13
0
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Q3 - Espai de reunió

Espai de reunió:
Response
Percent

Answer Options
Propi (llogat o de propietat)
Cedit per l'equipament escènic

38,5%
61,5%
answered question
skipped question

Espai de reunió:

Propi (llogat o de
propietat)
Cedit per
l'equipament escènic

Response
Count
5
8
13
0
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Q4 - Nombre aproximat de membres o participants habituals en la PAE

Nombre aproximat de membres o participants habituals en l’associació, grup o
col·lectiu d’espectadors:
Answer Options
Entre 1 i 9
Entre 10 i 24
Entre 25 i 49
50 o més

Response
Percent
0,0%
30,8%
15,4%
53,8%
answered question
skipped question

Nombre aproximat de membres o participants habituals
en l’associació, grup o col·lectiu d’espectadors:

Entre 1 i 9
Entre 10 i 24
Entre 25 i 49
50 o més

Response
Count
0
4
2
7
13
0
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Q5 - Existència de professional amb dedicació retribuïda

L'associació, grup o col·lectiu compta amb algun professional amb dedicació
retribuïda, completa o parcial, esporàdica o periòdica?
Answer Options
Cap
Entre 1 i 2
3 o més

Response
Percent
30,8%
46,2%
23,1%
answered question
skipped question

L'associació, grup o col·lectiu compta amb algun
professional amb dedicació retribuïda, completa o parcial,
esporàdica o periòdica?

Cap
Entre 1 i 2
3 o més

Response
Count
4
6
3
13
0
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Q6 - Pagament de quota
Cal pagar alguna quota per formar part de l’associació, grup o col·lectiu?
Answer Options
Sí
No
Voluntari
Altres (especificar)

Response
Percent

Response
Count

61,5%
23,1%
7,7%
7,7%
answered question
skipped question

Cal pagar alguna quota per formar part de l’associació, grup o
col·lectiu?
Sí
No
Voluntari
Altres
(especificar)

8
3
1
1
13
0
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Q7 - Existència de protocol o conveni amb l'equipament escènic
Disposa d'algun protocol o conveni que reguli la col·laboració amb l'equipament
escènic?
Answer Options
Sí
No
En procés

Response
Percent
46,2%
53,8%
0,0%
answered question
skipped question

Disposa d'algun protocol o conveni que reguli la
col·laboració amb l'equipament escènic?
Sí
No
En procés

Response
Count
6
7
0
13
0
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Q8 - Col.laboració amb l'equipament en la creació i producció escènica
L’associació, grup o col·lectiu col·labora amb l’espai escènic en activitats relacionades amb la creació i
producció escènica? (resposta múltiple)
Answer Options
No col·labora en cap activitat de creació ni producció
Dóna suport a l'equip de producció en tasques organitzatives, logístiques o de documentació
Col·labora en activitats de creació i producció assumint tasques artístiques
Col·labora en activitats de creació i producció com a co-productor o co-responsable
Realitza activitats pròpies de creació i producció per a l’espai escènic

Response Response
Percent
Count
38,5%
38,5%
15,4%
7,7%
38,5%
answered question
skipped question

5
5
2
1
5
13
0

L’associació, grup o col·lectiu col·labora amb l’espai escènic en activitats relacionades amb la
creació i producció escènica? (resposta múltiple)
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
No col·labora en
Dóna suport a l'equip de Col·labora en activitats de Col·labora en activitats de Realitza activitats pròpies
cap activitat de creació ni producció en tasques
creació i producció
creació i producció com a de creació i producció per
producció
organitzatives, logístiques
assumint tasques
co-productor o coa l’espai escènic
o de recerca de
artístiques
responsable
documentació
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Q9 - Col.laboració amb l'equipament en la planificació i gestió de la programació
L’associació, grup o col·lectiu col·labora amb l’espai escènic en la planificació i gestió de la
programació? (resposta múltiple)
Answer Options

Response
Percent

No col·labora en aquestes activitats
Dóna suport a la gestió de la programació fent tasques d’atenció a espectadors o companyies
Li demanen l'opinió sobre continguts de futures programacions
Comparteix amb l'equip de gestió la decisió sobre els continguts de futures programacions
Programa i gestiona per compte propi activitats complementàries a les representacions
answered
skipped

Response
Count

23,1%
61,5%
23,1%
46,2%
53,8%
question
question

3
8
3
6
7
13
0

L’associació, grup o col·lectiu col·labora amb l’espai escènic en la planificació i gestió de la programació?
(resposta múltiple)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
No col·labora en aquestes Dóna suport a la gestió de Els responsables de la Comparteix amb l'equip de Programa i gestiona per
activitats
la programació fent
programació li demanen
gestió la presa de
compte propi activitats
tasques d’atenció als
l'opinió sobre els
decisions sobre els
complementàries a les
espectadors o a les
continguts de futures
continguts de futures
representacions
companyies
programacions
programacions
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Q10 - Col.laboració amb l'equipament en la difusió de la programació i captació de nous públics
L’associació, grup o col·lectiu col·labora amb l’espai escènic en tasques de difusió, prescripció
i captació de nous públics? (resposta múltiple)
Answer Options
No col·labora en aquestes activitats
Dóna suport a la difusió de la programació recomanant-la a altres
persones o fent d’ambaixadors i prescriptors
Té una web pròpia, una pàgina de Facebook o d'altres plataformes de
difusió i debat sobre els continguts programats
És la responsable de la difusió i venda d’entrades de la programació

Response
Percent

Response
Count

15,4%

2

92,3%

12

61,5%

8

30,8%
answered question
skipped question

4
13
0

L’associació, grup o col·lectiu col·labora amb l’espai escènic en tasques de difusió, prescripció i captació
de nous públics? (resposta múltiple)
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
No col·labora en aquestes
activitats

Dóna suport a la difusió de la Té una web pròpia, una pàgina És la responsable de la difusió i
programació recomanant-la a
de Facebook o d'altres
venda d’entrades de la
altres persones o fent
plataformes de difusió i debat
programació
d’ambaixadors i prescriptors
sobre els continguts
programats
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Q11 - Col.laboració amb l'equipament en el finançament de la programació o activitats complementàries
L’associació, grup o col·lectiu col·labora amb l’espai escènic en el finançament de la programació o
d’activitats complementàries? (resposta múltiple)
Answer Options

Response
Percent

Response
Count

61,5%
No col·labora en el finançament de cap activitat
Cerca patrocinadors, mecenes o persones que facin donacions de manera directa o
23,1%
a través de crowdfunding
Ajuda a finançar amb recursos propis algunes activitats complementàries que
23,1%
l’espai escènic no pot finançar i que considera d’especial interès
Assumeix una part del risc d'explotació de la programació o de les activitats
23,1%
complementàries
answered question
skipped question

8
3
3
3
13
0

L’associació, grup o col·lectiu col·labora amb l’espai escènic en el finançament de la programació o
d’activitats complementàries? (resposta múltiple)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
No col·labora en el
Cerca patrocinadors, mecenes Ajuda a finançar amb recursos Assumeix una part del risc
finançament de cap activitat
o persones que facin
propis algunes activitats
d'explotació de la programació
donacions de manera directa o complementàries que l’espai
o de les activitats
a través de crowdfunding
escènic no pot finançar i que
complementàries
considera d’especial interès
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Q13 - Beneficis principals que obtenen els espectadors de la col.laboració

Ocupar el temps lliure d'una manera divertida i proeitosa
Satisfacció personal pel fet de col·laborar en la millora d'un projecte cultural
d'interès públic

Molt alt

Coneixement d'altres espectadors amb els quals es poden compartir
interessos i experiències

Alt
Mitjà

Aprenentatge en l'organització d'activitats i en la realització d'altres tasques
relacionades

Baix

Coneixement personal d'autors, intèrprets i especialistes en arts escèniques

Molt baix

Major informació i coneixement sobre el patrimoni escènic local i universal, i
sobre els processos de creació, producció i exhibició.

0

2

4

6

8

10
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Q14 - Valoració de l'oportunitat d'intercanviar i cooperar amb altres PAE
En quin grau, l’associació, grup o col·lectiu valoraria el fet de tenir l'oport unitat
d'intercanviar i cooperar amb altres associacions, grups o col·lectius?
Answer Options
Alt
Mitjà
Baix
Gens

Response
Percent
53,8%
30,8%
15,4%
0,0%
answered question
skipped question

En quin grau, l’associació, grup o col·lectiu valoraria el fet de
tenir l'oportunitat d'intercanviar i cooperar amb altres
associacions, grups o col·lectius?
Alt
Mitjà
Baix
Gens

Response
Count
7
4
2
0
13
0
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Q15 - Accions de cooperació amb altres PAE que són de major interès.
Quines accions de cooperació amb altres associacions, grups o col·lectius considera que són de major interès?
(resposta múltiple)
Answer Options

Response
Percent

Response
Count

81,8%

9

72,7%

8

27,3%
81,8%
0,0%
question
question

3
9
0

La mútua informació, l’intercanvi i el debat a través d'una plataforma virtual
Les trobades presencials amb altres plataformes associatives per conèixer-se i compartir
experiències i opinions
L'accés a un programa de formació mancomunat que faciliti la seva qualificació com espectadors
L'intercanvi d’entrades per a l’accés preferent a les respectives programacions
Altres accions (especificar)
answered
skipped

11
2

Quines accions de cooperació amb altres associacions, grups o col·lectius considera que són de major
interès? (resposta múltiple)
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
La mútua informació,
Les trobades presencials L'accés a un programa de L'intercanvi d’entrades per Altres accions (especificar)
l’intercanvi i el debat a
amb altres plataformes formació mancomunat que a l’accés preferent a les
través d'una plataforma associatives per conèixer- faciliti la seva qualificació respectives programacions
virtual
se i compartir experiències
com espectadors
i opinions
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7. Conclusions
7.1. Síntesi de la situació actual
A partir dels resultats obtinguts podem apuntar les següents conclusions:
a. La majoria d'espais escènics i festivals (el 67,3%) diuen que fan accions per implicar i empoderar els seus
públics habituals i el 18,6% diu que hi estan treballant. La proporció de festivals que fan accions d'empoderament
és lleument superior a la d'espais escènics (el 13%) i la proporció d'agents escènics que en fan és superior a
Barcelona que a la resta de Catalunya i, sobretot, que a l'Àrea metropolitana.
b. Les activitats que els espais escènics i festivals desenvolupen majoritàriament amb els seus espectadors
habituals són les sessions de presentació de la programació (el 15,3%), els encontres-debat entre artistes i
públics (el 12,2%), la participació en la selecció de la programació (el 8,1%) i la seva incorporació com a
intèrprets en espectacles de creació col.lectiva (el 8,1%).
•

Els espectadors habituals també col.laboren com a voluntaris en diverses tasques, sobretot en l'atenció al
públic (el 9.2%) i en el suport a produccions (el 8,1%), amb força més proporció en els festivals que en els
espais escènics (el 12,1% fan atenció als públics en els festivals i només un 6,1% en els espais escènics).

•

Els encontres entre artistes i públics són superiors en els espais escènics que en els festivals (el 14,5%
respecte al 9,9%). També hi ha algunes diferències a nivell territorial: a Barcelona i a la resta de Catalunya
els espectadors col.laboren més com a voluntaris en l'atenció als públics, mentre que a l'àrea metropolitana
fan més sessions de presentació de la programació.

•

Si agrupem les activitats que fan els espais escènics i festivals amb els espectadors habituals segons el
grau d'implicació que comporten, predominen les activitats amb una implicació mitjana (el 26,9%) i baixa (el
26,1%) i, sobretot les tasques de suport com a voluntaris (el 30,6%), mentre que les tasques amb forta
implicació només representen l'11,7%.
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•

54

El voluntariat predomina en els festivals, mentre que en els espais escènics els espectadors que fan
activitats amb forta implicació són gairebé el doble que en els festivals. En aquesta qüestió no hi ha gaire
diferències territorials.

c. Per apropar-se a nous col.lectius, la majoria d'agents escènics fan suport actiu a iniciatives artístiques de
col.lectius no professionals (el 16,9%) i presentacions o tallers adreçats a escoles (el 14%). Els espais escènics ho
fan en major grau que els festivals, mentre que aquests sobretot participen en taules rodones o formacions
organitzades per tercers (el 16,2%).
•

A nivell territorial també hi ha algunes diferències: els encontres-debat amb artistes els fan més a Barcelona i
àrea metropolitana que a la resta de Catalunya, i en aquesta fan sobretot (el 25%) suport actiu a iniciatives
artístiques de col.lectius no professionals.

•

Si agrupem les activitats que fan els espais escènics i festivals per apropar-se a nous col.lectius segons el
grau d'implicació que comporten, predominen les activitats amb una implicació baixa (el 52,6%) sense
diferències entre els espais escènics i els festivals ni tampoc a nivell territorial.

d. La majoria d'espais escènics i festivals (el 70,8% no compten amb cap plataforma associativa ni col.lectiu
organitzat d'espectadors, sense massa diferència entre espais escènics i festivals. Això és especialment intens a
l'àrea metropolitana (el 90,9%).
•

En el cas dels que sí que compten amb alguna forma de plataforma associativa, un 54,5% tenen
personalitat jurídica mentre que un 45,5% són col.lectius d'espectadors sense personalitat jurídica.

•

No hi ha diferències entre espais escènics i festivals, però sí que n'hi ha a nivell territorial: a Barcelona les
que tenen personalitat jurídica són superiors a la resta de Catalunya.

•

La meitat dels espais de reunió i activitat de les plataformes associatives que existeixen són cedits per
l'equipament (el 51,7%) mentre que el 48,3% disposen d'espai propi. La proporció de cessió d'espais és
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força superior en els espais escènics que en els festivals, i a nivell territorial la proporció de cessions és
superior a la resta de Catalunya.
e. Els aspectes en els quals les plataformes associatives d'espectadors col.laboren més són els següents:
•

En general, col.laboren sobretot en la difusió, promoció i prescripció de la programació i les activitats (el
36,7%), seguit de l'organització, producció i gestió de la programació i les activitats (el 22,4%).

•

Segons la variable projecte, no observem gaire diferències.

•

En canvi, a nivell territorial, tot i que predomina també la col.laboració en la difusió, promoció i prescripció, en
la resta de Catalunya col.laboren força més que a Barcelona en la presa de decisions sobre els continguts
de la programació i en l'organització i gestió de les activitats.
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7.2. Mapa de plataformes associatives d'espectadors existents a Catalunya
Només el 29% dels espais escènics i festivals que han respost diuen que existeix alguna associació o col.lectiu
organitzat d'espectadors (PAE), un 60% amb personalitat jurídica pròpia. La llista de les 24 PAE identificades a través
del Q1 és la següent:
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Per completar les PAE identificades a través del qüestionari 1 hem recorregut a dues fonts d'informació suplementàries:
un llistat facilitat per l'ODA i algunes PAE conegudes per l'equip de recerca. D'aquesta manera hem obtingut un llistat
addicional de 16 plataformes d'espectadors però, descartant les que són simples bases de dades d'espectadors
receptores de productes informatius, podem considerar que hem identificat les següents 10 PAE complementàries:

Això ha permès disposar d'un univers de 34 PAE, de les quals 25 són de la província de Barcelona i les 9 restants de
Girona.
Univers de PAE del qüestionari 2
26%

0%

Barcelona
74%

Girona
Altres

L'univers de 34 PAE que mostrem en la següent relació ha estat el destinatari del qüestionari 2.
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De les 34 PAE destinatàries del segon qüestionari hem rebut 15 respostes, de les quals 13 poden ser considerades
vàlides (gairebé el 40% de l'univers consultat). El nombre de respostes és molt baix, però en elles hi ha les PAE més
significatives i reconegudes, per la qual cosa els resultats tenen un valor més qualitatiu que estadístic. Aquesta és la
relació:

Cal observar que, en diverses ocasions, és difícil establir si un col.lectiu d'espectadors és una PAE ja que hem identificat
realitats molt diferents: des d'associacions d'espectadors amb personalitat jurídica pròpia fins a grups actius de creadors i
promotors que, alhora, són espectadors de les propostes que autogestionen. En aquesta primera aproximació hem aplicat un
criteri altament flexible, excloent només els col.lectius d'espectadors que no són més que mers receptors d'informació de
continguts programats. En una segona aproximació caldria definir millor el perímetre d'una PAE.
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7.3. Oportunitats que ofereix als espectadors la col.laboració amb els espais escènics
Segons el Q1, les PAE col.laboren amb els espais escènics i festivals sobretot en la difusió i prescripció de la
programació i les altres activitats, i també en la seva organització i gestió. Algunes, poques, participen en la presa de
decisions sobre la programació i en processos de co-creació, o bé programen i gestionen pel seu compte activitats
complementàries, aspectes que faciliten més l'empoderament dels espectadors.
Les PAE consultades consideren que els beneficis que reben d'aquesta col.laboració són múltiples i de forma bastant
similar:
•

El benefici més valorat és la satisfacció personal pel fet de col.laborar en la millora d'un projecte cultural d'interès
públic.

•

En segon lloc, valoren l'oportunitat d'ocupar el temps lliure d'una manera divertida i profitosa, i l'oportunitat de
tenir més informació i coneixement sobre el patrimoni escènic local i universal i sobre els processos de
creació, producció i exhibició.

•

Finalment, també valoren l'oportunitat de conèixer personalment autors, intèrprets i especialistes en arts
escèniques, així com l'oportunitat d'aprendre a organitzar i gestionar activitats.

7.4. Models de relació de les plataformes associatives amb els espais escènics i festivals
De les PAE que han respost, la meitat diuen que han formalitzat un protocol o conveni de col.laboració amb l'espai
escènic o festival de referència, i l'altre meitat que no.
La majoria d'espais de reunió de les PAE (el 62%) han estat cedits per l'equipament o festival amb el qual
col.laboren, i la resta el tenen llogat o en propietat. Gairebé el 70% tenen algun professional amb dedicació retribuïda,
encara que sigui a temps parcial.
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Com hem dit en un apartat anterior, els aspectes en els quals les PAE col.laboren amb els espais escènics o festivals
són els següents:
•

En general, col.laboren sobretot en la difusió, promoció i prescripció de la programació i les activitats (el
36,7%), seguit de l'organització, producció i gestió de la programació i les activitats (el 22,4%).

•

Segons la variable projecte, no observem gaire diferències. En canvi, a nivell territorial, tot i que predomina
també la col.laboració en la difusió, promoció i prescripció, en la resta de Catalunya col.laboren força més
que a Barcelona en la presa de decisions sobre els continguts de la programació i en l'organització i
gestió de les activitats.

El model de relació més habitual es basa en el suport de la PAE a l'equip professional de l'espai escènic o festival.
En la majoria de casos, l'equip professional pren les decisions en solitari, tot i que en alguns casos excepcionals la decisió
és compartida. És un model molt similar al de l'etapa inicial de les AMPA respecte als centres educatius. Segurament
podria evolucionar cap a una major cogestió del projecte escènic, de la mateixa manera que les AMPA actualment són
membres del Consell Escolar de Centre, un model de governança més basat en el consens i la cogestió i, per tant, més
satisfactori per a les dues parts.
A manera d'hipòtesi explicativa del poc interès dels equips gestors dels espais i escènics i festivals per promoure la
participació activa dels espectadors en la presa de decisions i en la gestió del projecte escènic, podríem considerar dos
factors-clau:
•

El nivell baix de competències professionals en l'àmbit gerencial per part dels responsables de molts espais
escènics i festivals: la majoria hi han accedit com especialistes en continguts escènics i no s'han format en l'àmbit
de la gestió cultural.

•

L'actual gestió dels espais escènics es basa en el paradigma dominant de la democratització cultural i no ha
incorporat elements metodològics propis del paradigma de la democràcia cultural. Per això els gestors de la
majoria d'espais escènics programen "per als" espectadors, però no "amb els" espectadors.
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7.5. Proposta de model-tipus de relació i casos de bones pràctiques
Dels arguments anteriors es deriva la necessitat d'avançar cap a un model de relació més basat en la cooperació
horitzontal entre les parts que comporti la implicació dels espectadors en el projecte escènic i en permeti el seu
empoderament.
L'evolució cap a un model més participatiu haurà de resoldre diverses resistències: la dels responsables polítics
municipals (que es troben més còmodes amb un model de democràcia representativa que participativa) i la dels equips
professionals de gestió, pels factors exposats anteriorment.
Tal volta, en els espais escènics i festivals de titularitat pública, caldria constituir un òrgan rector en el que hi participessin
totes les "parts interessades" (stakeholders) en el projecte escènic d'acord amb els atributs d'un bon model de
governança. Els Consells Escolars de Centre, entre altres, són un bon referent de democràcia participativa que caldria
tenir en compte.
Tot i que l'estudi no ens aporta informació explícita sobre el funcionament intern de cada cas, el coneixement empíric del
sector ens permet considerar que en la relació de les PAE que hem inclòs en un apartat anterior, hi ha casos de bones
pràctiques. Podem citar, especialment, els següents:
•

L'Associació El Galliner del Teatre Kursaal de Manresa ha obtingut un notable reconeixement per la tasca
desenvolupada.

•

Els Amics del Teatre L'Aurora, des de fa uns anys, han començat una notable implicació en el projecte escènic
que està tenint un resultat molt satisfactori.

•

Tant l'Associació d'Espectadors del Teatre LLiure com l'Associcació d'Espectadors del Teatre del Mercat
Vell de Ripollet són dos models històrics de referència.

•

Els Amics de La Perla 29, recentment constituïts, estan mostrant el valor afegit que poden aportar al projecte
escènic de La Perla 29.
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El col.lectiu d'espectadors de La Seca Espai Brossa són un referent en la manera de participar en el funcionament
de l'espai escènic i de relacionar-se amb els seus responsables.

Seria interessant radiografiar i difondre l'experiència d'aquests casos de bones pràctiques com a referències del
model de relació que els espectadors proactius poden tenir amb els seus espais escènics habituals.

7.6. Propostes per al foment de la col.laboració entre les parts
A partir dels arguments anteriors, considerem que caldria avançar en dos aspectes:
a. Promoure l'increment del nombre d'espais escènics i festivals que compten amb plataformes
associatives d'espectadors.
i. Caldria traslladar als espectadors habituals dels espais escènics que no tenen cap PAE els arguments
sobre els beneficis que aquestes diuen que els comporta la col.laboració.
ii. Això es podria fer organitzant i oferint espais de trobada entre espectadors habituals d'espais
escènics que no tenen cap PAE amb membres de les que estan constituïdes.
iii. Caldria oferir-los, si ho demanen, suport a la constitució i arrencada d'una PAE i, potser, una funció de
mediació amb l'espai escènic o festival.
b. Promoure la interrelació entre les PAE per a l'intercanvi d'experiència i gènesi d'iniciatives conjuntes, en
forma de comunitat de pràctica.
c. Promoure l'evolució del model de relació actual, basat en el suport a l'equip professional, cap a un
model basat en la cogestió.
i. L'actual model de relació basat en el suport a l'equip professional millora la gestió del projecte escènic
però no facilita l'empoderament dels espectadors perquè no els permet ser corresponsables de les
decisions que es prenen.
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ii. Els beneficis d'una bona governança i de l'empoderament progressiu dels espectadors són
reconeguts a nivell internacional. El projecte europeu Be SpectActive! aportarà segurament més
arguments objectius sobre aquesta qüestió.
iii. Per tal de promoure l'evolució del model actual cap a la cogestió es podria organitzar i oferir espais
presencials i virtuals de relació i intercanvi entre les PAE existents, posant a la seva disposició
experts especialitzats en aquest àmbit com a acompanyants del procés.
El foment de la col.laboració entre les PAE i els equips professionals dels espais escènics i festivals no seria convenient
que el fes directament l'administració pública per evitar un intervencionisme paternalista que no correspon a una societat
avançada, tot i que podria establir una norma jurídica que definís el marc de relació. L'acció de foment seria més propi
que la desenvolupessin organitzacions no governamental que treballin en aquesta direcció, amb el suport de les
administracions que desenvolupen polítiques escèniques.

