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Una anàlisi en profundidat de la situació i
les necessitats de la joventut a Catalunya

Aquesta publicació analitza tres aspectes de la 
situació de la joventut en el context actual de 
superació parcial de la crisi econòmica: explo-
ra les experiències juvenils en relació amb di-
ferents àmbits (oci i cultura, participació, salut, 
llengua i mobilitat) i la seva evolució; analitza 
les desigualtats entre joves per raó de gènere, 
classe social, territori de residència i immigra-
ció, i explica la relació entre les transicions ju-
venils, les experiències en diferents àmbits i les 
desigualtats socials. L’informe es basa en les 
dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 
de 2017 (EJC17), analitzades per especialistes 
en les diferents temàtiques estudiades. L’anàlisi 
completa de les dades de l’EJC17 s’ha editat 
en dos volums. El primer volum se centra en les 
trajectòries de transició a la vida adulta de les 
persones joves en relació amb els àmbits de 
l’educació, el treball i l’emancipació.
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1. cultura i oci
Transformacions, tendències i emergències

Roger Martínez Sanmartí, Julio Meneses i Sergi Fàbregues

1.1. introducció 

Fer-se gran és sinònim de modificar les pràctiques lligades a la cultura i l’oci. Es deixen de 
fer unes coses i se’n comencen a fer d’altres. Escoltar música, sortir de nit, quedar amb 
els amics, llegir el diari, utilitzar les xarxes socials o assistir a actes polítics són pràctiques 
que tenen molt a veure amb el moment vital. Analitzar què diu l’Enquesta a la joventut de 
Catalunya 2017 (EJC17 d’ara endavant) sobre les pràctiques d’oci i culturals té a veure, per 
tant, amb les diferents maneres de deixar la infància i transitar cap a la vida adulta, com 
també té a veure amb entendre els canvis històrics en els quals es produeixen aquestes 
transicions, des de la consolidació d’internet als processos migratoris o els canvis en les 
formes de relacions culturals.

1.1.1. Canvis socials i canvis en l’ecologia de l’oci

La manera com les pràctiques d’oci i culturals s’entrellacen amb la transició a la vida adulta 
no és homogènia ni estàtica, sinó diversa i sotmesa a canvis. Per això l’anàlisi se centra 
no tant a conèixer amb quina freqüència els joves i les joves fan diverses pràctiques sinó, 
sobretot, com aquestes es distribueixen entre les joves i els joves catalans i, en la mesura 
del possible, com canvien.

En primer lloc, els temps canvien i les formes d’oci i les pràctiques culturals també es 
van modificant. Ni sempre s’ha sortit de nit o hi ha hagut televisió, ni sempre hi ha hagut 
xarxes socials o jocs d’ordinador. En aquest sentit, és obvi que la irrupció de les formes 
de comunicació digital ha sacsejat l’ecologia de l’oci i les maneres d’accedir, compartir i 
produir cultura, o de combinar les activitats i les pràctiques presencials amb les fetes des 
de la llar, o d’entendre la privacitat i les xarxes relacionals. Hi ha en aquest camp un volum 
creixent de recerca sobre diferents aspectes lligats al canvi tecnològic, des de l’apropiació 
que se’n fan els joves (Ito et al., 2009; Schols i de Haan, 2016) i els riscos i les oportunitats 
associats (Livingstone i Helsper, 2010), fins a les modificacions, per exemple, en la manera 
d’entendre la privacitat o les xarxes de relacions (boyd, 2008; Balleys i Coll, 2017). De fet, 
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aquestes transformacions en les maneres que tenen els joves de comunicar-se i d’estar 
junts a través de l’ús dels mitjans i de les pràctiques d’oci i culturals estan al bell mig dels 
intents de capturar allò específic de les noves generacions de joves mitjançant etiquetes 
com “generació digital”, “generació @”, “generació Y” i les seves variants.

En segon lloc, a banda de l’aparició de noves formes d’oci, i molt especialment de l’oci 
digital, l’oci i les pràctiques culturals no són homogènies entre la població, i les diferències 
entre aquestes pràctiques no són aleatòries. D’una banda, els joves amb les seves trajec-
tòries prenen camins diferents que els fan preferir unes pràctiques i desestimar-ne d’altres. 
I d’altra banda, aquestes diferències sovint tenen molt a veure no només amb l’edat, sinó 
també amb la classe social, el gènere, el moment en la pròpia transició a la vida adulta i 
altres factors estructurals. Durant el segle xx i l’inici del segle xxi s’ha discutit sobre l’abast 
de la transformació i el creixent pluralisme en les jerarquies culturals i la seva articulació 
amb diferències socials (diferències socioeconòmiques i d’altres tipus) en un context de 
creixent globalització. No només la irrupció de les anomenades cultures juvenils i les 
múltiples diferenciacions en formes d’oci i cultura, sinó la combinació per al conjunt de la 
societat de les jerarquies entre alta i baixa cultura, o entre les pràctiques i els consums més 
comercials i els minoritaris, ha generat multitud de debats, entre els quals destaquen el de 
l’omnivorisme cultural (Peterson, 1992; Peterson i Kern, 1996; Coulangeon, 2017; López-
Sintas i Katz-Gerro, 2005) i, en l’àmbit de la joventut, el de la realitat postsubcultural dels 
estils juvenils (Bennett, 2011; Hall i Jefferson, 2006).

Finalment, en tercer lloc, no només les activitats d’oci, sinó la mateixa societat també can-
via: arriba i marxa població com a resultat de les migracions, canvia el nivell educatiu, hi 
ha contextos de crisi i de bonança econòmica, etc., i això té un impacte en les pràctiques 
culturals i d’oci (López Sintas et al., 2012; Ariño i Llopis, 2016). Cal analitzar, per tant, com 
afecten o es veuen reflectides en l’oci aquestes transformacions socials més àmplies, com 
el creixent nivell educatiu de la població, les formes de precarietat i desigualtat econòmi-
ca en el context de crisi o els fluxos migratoris que han modificat el perfil demogràfic de 
Catalunya. 

1.1.2. L’anàlisi de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017

Les preguntes sobre cultura i oci de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 són limi-
tades, ja que no només no és una enquesta específica sobre aquestes qüestions, sinó 
que prioritza el detall sobre els aspectes transicionals de la joventut. Les preguntes que 
inclou sobre aquest àmbit són poques i, per tant, molt genèriques tant en allò que es pre-
gunta com en la manera de fer-ho. Bàsicament, pregunta per la freqüència amb la qual 
es fan tot un seguit d’activitats, tot i que és selectiva amb allò que es pregunta, perquè les 
activitats que es recullen de manera sistemàtica són una selecció —com sempre en una 
enquesta— parcial (no inclou, per exemple, escoltar música), i amb el com es pregunta, 
perquè les opcions sobre la pràctica d’una bateria d’activitats són unes respostes indeter-
minades —“molt”, “força”, “poc” i “gens”— que no només no permeten precisar què entén 
en cada cas la persona enquestada per aquestes categories (no és el mateix dir que es 
mira molt la televisió que dir que es va molt al teatre, en termes de freqüència setmanal, ni 
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és el mateix “anar molt” al teatre per a algú que viu en un entorn on anar al teatre és una 
activitat habitual que en un entorn on és una raresa), sinó també i molt particularment no 
ofereix cap informació sobre un aspecte fonamental si es vol entendre el sentit i la dife-
renciació entre les activitats d’oci i cultura: els diferents continguts o formes de practicar 
les diferents activitats (d’una banda quins llibres, quines pel·lícules, quines xarxes socials, 
quins concerts, quina manera de sortir de nit, quins programes de televisió, quins gèneres 
musicals, etc., i de l’altra com es fan aquestes pràctiques, és a dir, de manera absorbent, 
distanciada, irònica, distreta, etc.).

Això no obstant, l’EJC17 sí que permet tenir una visió panoràmica sobre diferents activitats, 
i comparar-ne l’evolució des de l’enquesta de 2012 (EJC12; amb les anteriors de 2002 i 
2007 és més delicat per les diferències amb la manera com estaven configurades les mos-
tres), amb la qual cosa es poden observar, o intuir, tendències de canvi històric en el que 
anomenarem “ecologia” de les activitats d’oci i culturals, és a dir, la combinació particular o 
equilibri entre les diferents activitats d’aquest tipus en cada moment concret. Es pot identi-
ficar quines pràctiques entren o augmenten i quines desapareixen o disminueixen. També 
es pot analitzar aquesta “ecologia” de les activitats d’oci i culturals des de la perspectiva de 
les tendències d’agrupació entre elles, o del lligam entre les pràctiques i les característiques 
estructurals dels joves en termes de gènere, grup d’edat, nivell d’estudis, etc.

L’interès de l’anàlisi que es fa és, per tot això, aportar una mica de llum a les qüestions 
que es plantegen al començament mitjançant aquesta mirada a l’ecologia de les activitats 
d’oci i culturals, no tant en forma de respostes i afirmacions contundents, sinó en forma de 
preguntes o intuïcions interessants. S’intenta identificar transformacions històriques i també 
indagar en quines són les diferències internes observades entre les joves i els joves cata-
lans, així com el lligam entre aquestes diferències i les seves característiques estructurals. 
Per això, les pàgines que segueixen no centren l’atenció a identificar les activitats de cultura 
i oci de grups de joves a partir dels “volums”, o de si es fa més una activitat o una altra, 
sinó dels “canvis” en relació amb l’any 2012 i, sobretot, de les “diferències internes” entre 
joves i com aquestes diferències estan o no relacionades amb diferents característiques 
“estructurals” (edat, nivell d’estudis dels progenitors, sexe, etc.).

Per fer-ho, l’anàlisi de les pràctiques d’oci i cultura que ofereix l’EJC17 es fonamenta en tres 
passos: 1) una aproximació general a les activitats d’oci i culturals, que consisteix, primer, 
en una panoràmica descriptiva de les activitats dels joves a partir de la pregunta sobre la 
freqüència amb la qual es fan diverses activitats d’oci i cultura, inclosa una comparació amb 
l’EJC12, i, segon, en una anàlisi de com les diferents activitats es relacionen i agrupen entre 
elles, és a dir, quines pautes o diferències internes hi ha; 2) una anàlisi sobre la relació entre 
aquestes pautes d’agrupació, d’una banda, i les diferents característiques socials dels i les 
joves, de l’altra, i 3) una exploració d’altres preguntes de l’enquesta i d’aspectes específics. 

1.2. una aproximació general a les pràctiques d’oci i culturals

Analitzar les pràctiques d’oci i culturals dels i les joves té interès si, més enllà d’un per-
centatge o de la prevalença d’una pràctica concreta, ajuda a entendre alguna cosa més 
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de l’experiència juvenil. En una primera mirada a les pràctiques més habituals dels joves, 
s’analitzen sobretot dos elements: els canvis, en relació amb l’EJC12, de la freqüència 
declarada de les diferents pràctiques segons edats, i les tendències d’agrupació entre 
pràctiques. L’objectiu és indagar en l’ecologia de les pràctiques d’oci i culturals dels joves 
que ja s’ha comentat en l’apartat anterior: veure quines augmenten, quines disminueixen, 
i quines tendeixen a anar agrupades.

1.2.1. Dades globals

Si s’analitza la freqüència de joves que fan “molt” o “sovint” alguna activitat, totals i dife-
renciades per edat, recollides a la taula 1.1, a banda de les activitats que mantenen un 
percentatge similar hi ha tendències interessants en tres direccions: la privatització de l’oci, 
l’auge de l’oci digital i la lleugera disminució de les activitats lligades a la cultura “legítima”. 
La comparació s’ha de fer amb la precaució de saber que l’any 2012 les activitats d’oci 
general i les que es fan estrictament a internet es van agrupar en una mateixa pregunta, i a 
la del 2017 apareixen en dues preguntes diferenciades. Per respectar la lògica de resposta, 
que l’any 2017 es feia en el context de dues preguntes diferenciades, s’han separat les 
anàlisis, la qual cosa també permet, en el proper apartat, indagar les lògiques d’agrupació 
de les activitats a internet en elles mateixes.

En primer lloc, en relació amb la tendència a la privatització en l’oci dels adolescents, si 
es comparen les dades de 2012 i 2017 s’observa una tendència en aquesta direcció: la 
disminució considerable de les activitats més bàsiques de socialització juvenil fora de 
casa, tant les que no impliquen necessàriament consum com les que sí. Entre les que no 
impliquen necessàriament consum hi ha les àmpliament majoritàries, com quedar amb 
els amics i amigues (els i les joves que ho fan força o sovint passen del 81,8% al 70,7%) i 
passejar (que baixa del 76,8% al 71,5%), i les menys habituals, com estar amb els amics 
i amigues al carrer o a la plaça (que baixa del 55,6% al 46,1%, i entre els més joves del 
81,3% al 63,3%). Entre les que sí que impliquen consum, també disminueixen les activitats 
associades al que normalment s’entén com “sortir”: sortir de nit passa del 35,7% al 29,5% 
(i entre el grup d’edat que més ho feia, el de 20 a 24 anys, del 59,4% al 41,1%); anar a la 
discoteca, del 17,7% al 15,7%, i anar a concerts, del 21,1% al 16,5%. Finalment, també 
baixa una activitat que sovint és social, anar a comprar (que passa del 47,2% al 34,8%). 
Es recupera lleugerament, en canvi, una activitat que havia disminuït molt durant la dèca-
da dels 2000, anar al cinema (que passa del 27,7% al 30,7%, augment que es produeix 
sobretot entre els que tenen més de 25 anys). La disminució de totes aquestes activitats 
és en general més accentuada entre la franja més jove, la dels i les joves que tenen entre 
15 i 19 anys, però és bastant generalitzada a tots els grups d’edat.

Vinculat a això, en segon lloc, hi ha una transformació de les activitats d’oci i consum lliga-
des als mitjans de comunicació, com és natural per la consolidació progressiva d’internet 
i dels telèfons intel·ligents durant aquests anys. D’una banda, baixa el percentatge de 
joves que llegeixen el diari en paper (del 38,4% al 16,8%), però també, tot i que menys, per 
internet (baixa del 40,5% al 35,9%) i disminueixen els i les joves que diuen que miren molt 
o força la televisió (baixen del 57,7% al 46,5%, però atenció que la pregunta actual inclou 
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per primera vegada l’especificació “la programació per canals”), que són molts menys 
dels que diuen que miren vídeos a internet (72,7%, i entre els menors de 25 anys més del 
80%). I és que les activitats a internet per motius d’oci mostren un augment generalitzat: 
augmenten molt els que xategen molt o força sovint (passen del 52,7% al 85,2% en el 
conjunt, la qual cosa té molt a veure amb l’auge de Whatsapp; entre els més joves, això 
no obstant, l’augment més accentuat ja s’havia produït l’any 2012, ja que abans del What-
sapp ja havien incorporat massivament el xat a través de Messenger, i per això a l’anterior 
enquesta ja xatejava sovint el 86,3% de joves, no gaire menys de l’actual 91,7% el 2017). 
En canvi, sembla que es podria estar arribant a un punt de saturació en l’ús de les xarxes 
socials (tot i que en el conjunt de joves els que ho fan molt o força encara augmenta, del 
65,7% al 73,7%, entre els més joves baixa del 89,7% al 85,4%) i s’estabilitza la xifra dels 
que juguen molt o força a jocs d’ordinador (al voltant del 23%, tot i que els que juguen a 
jocs en línia pugen del 17,3% al 21,4%).

Si l’any 2012 les pràctiques culturals i d’oci lligades a l’emergència d’internet mostraven una 
incorporació molt més marcada entre el grup dels més joves (de 15 a 19 anys) que en els 
altres grups d’edat, el 2017 aquesta diferència ha disminuït significativament. Entre el grup 
que té entre 30 i 34 anys, per exemple, els que utilitzen xarxes socials han pujat del 49,9% 
al 60%, mentre que, com ja s’ha dit, entre els més joves aquesta xifra ha baixat del 89,7% 
al 85,4%. També són indicadors interessants dels canvis en l’ecologia de pràctiques amb 
els mitjans de comunicació la marcada disminució, entre els més joves, de les descàrre-
gues de pel·lícules, música i jocs, consistent amb el gir cap a la consolidació de l’streaming 
de la indústria dels continguts digitals els darrers anys. De la mateixa manera, també es 
consolida la diferència entre uns usos majoritaris d’internet, que són xatejar (Whatsapp 
i similars), utilitzar les xares socials i veure vídeos, que fan “molt” o “força” més del 80% 
dels que tenen entre 15 i 24 anys, i usos menys estesos com llegir blogs o pàgines web, 
escoltar la ràdio o veure la televisió, llegir el diari, comprar o vendre productes, jugar a jocs 
en línia o descarregar programari. 

En tercer lloc, les activitats tradicionalment associades a la cultura legítima mantenen la 
seva habitual estabilitat amb una lleugera tendència a la baixa, tot i que no generalitzada. Ja 
s’ha apuntat la disminució de la lectura de diaris, i també baixa la lectura de llibres (passa 
del 43% al 38,4%) i anar a exposicions o museus (de l’11,2% al 9,7%) i al teatre (del 7,6% 
al 7,1%). En el sentit contrari, pugen les persones joves que diuen que van força o sovint a 
espectacles de dansa, òpera o música clàssica (del 4,7% al 6,1%). Menys en el cas de la 
lectura de diaris, on hi ha un canvi important ja sobradament conegut, la resta de variacions 
són poc clares: anar a espectacles de dansa, òpera i música clàssica només disminueix 
entre els més joves, i en canvi augmenta en la resta de grups d’edat; anar al teatre dismi-
nueix entre els més joves i entre els de 30 anys i més, però augmenta en els dos grups 
d’edat intermedis; la lectura de llibres, exclosos els d’estudi, disminueix en tots els grups 
d’edat menys entre els més joves; anar a exposicions o museus, excloent les visites per 
estudi, disminueix entre els menors de 25 anys però augmenta o es manté estable entre 
els més grans d’aquesta edat.
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Taula 1.1. activitats d’oci i activitats a internet per motius d’oci realitzades “molt” 
o “força” sovint segons grups d’edat. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2012 i 2017. 
Percentatge

Activitats d’oci i cultura

Grup d’edat

 De 15 a 19 
anys

De 20 a 24 
anys

De 25 a 29 
anys

De 30 a 34 
anys

Total

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017

Passejar 71,6 64,7 73,5 69,5 77,8 74,1 80,3 76,0 76,8 71,5

Quedar amb amics  
i amigues

92,7 79,1 84,3 77,7 83,0 68,3 74,3 60,8 81,8 70,7

Estar amb amics i amigues 
al carrer o la plaça

81,3 63,3 62,0 53,3 48,4 37,0 44,9 34,9 55,6 46,1

Anar a comprar excepte 
productes de primera 
necessitat

46,9 34,6 45,8 38,4 47,2 35,7 48,1 31,6 47,2 34,8

Sortir de nit 50,3 40,9 59,4 41,1 34,2 26,1 16,5 14,8 35,7 29,5

Anar a la discoteca 31,8 25,3 32,4 25,0 13,0 10,6 5,9 5,3 17,7 15,7

Anar a concerts 21,4 17,2 26,0 20,4 21,5 16,5 14,9 13,0 20,1 16,5

Anar al cinema 36,8 31,8 33,7 34,4 26,9 32,7 20,5 25,2 27,7 30,7

Llegir llibres (exclosos els 
d’estudi)

35,3 37,9 44,6 38,6 49,2 43,9 41,1 34,2 43,0 38,4

Anar a exposicions o 
museus (excloses les visites 
per estudis)

11,4 6,2 11,2 9,0 11,9 13,3 10,5 10,1 11,2 9,7

Anar al teatre 8,5 4,5 6,7 8,7 6,9 7,8 8,2 7,2 7,6 7,1

Anar a espectacles de 
dansa, òpera o música 
clàssica

5,9 4,2 4,0 7,2 4,7 7,6 4,3 5,4 4,7 6,1

Llegir el diari en paper 20,9 12,3 38,3 18,0 43,6 16,5 43,1 19,8 38,4 16,8

Estudiar 70,7 74,4 48,0 56,3 30,6 35,6 24,1 24,3 38,7 45,8

Fer esport o exercici 71,1 64,2 58,9 60,2 51,6 56,8 45,4 51,3 54,2 57,6

Fer excursions 37,3 28,4 34,6 34,1 39,8 39,6 41,0 41,3 38,8 36,3

Viatjar fora de Catalunya 
amb amics o la parella

18,3 15,6 29,9 28,8 34,0 34,7 29,3 32,4 28,8 28,3

Veure la televisió (la progra-
mació dels canals)

63,6 46,5 56,3 47,0 58,4 45,8 55,0 46,8 57,7 46,5

Jugar amb videoconsoles, 
jocs d’ordinador...

35,0 38,0 29,1 26,4 25,1 17,4 14,1 15,7 23,7 23,6

Assistir a actes religiosos 8,3 7,1 6,3 5,0 12,8 6,8 9,5 7,4 9,5 6,6

Assistir a actes polítics i 
reivindicatius

1,6 5,2 3,4 6,1 5,5 5,7 3,0 3,6 3,5 5,1

Activitats a internet per motius d’oci *

Xatejar (Whatsapp, Mes-
senger, etc.)

86,3 91,7 63,5 87,4 44,9 83,8 36,3 79,4 52,7 85,2

Utilitzar les xarxes socials 
(Facebook, Instagram, 
Twitter, etc.)

89,7 85,4 75,3 80,2 64,0 73,3 49,9 60,0 65,7 73,7
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Activitats d’oci i cultura

Grup d’edat

 De 15 a 19 
anys

De 20 a 24 
anys

De 25 a 29 
anys

De 30 a 34 
anys

Total

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017

Veure vídeos (Youtube, 
Vimeo, etc.)

 85,2 80,1  68,0  61,2  72,7

Utilitzar el correu electrònic 52,9 64,0 50,6 74,1 55,8 77,3 51,6 71,9 52,7 71,9

Llegir blogs o pàgines web 67,9 49,8 57,7 53,6 59,2 57,8 54,3 52,4 58,6 53,4

Escoltar la ràdio o veure 
la TV

36,5 38,9 37,1 44,3 40,0 44,1 37,2 45,9 37,8 43,5

Descarregar pel·lícules, 
música o jocs

Pel·lícules 36,9 37,1 26,4 20,4 28,2

Música 73,2 54,2 54,5 47,1 34,7 36,0 25,3 29,9 42,0 40,9

Jocs 15,6 10,5 5,2 3,8 7,6

Llegir el diari 28,5 19,8 40,9 37,1 45,7 42,1 42,3 42,4 40,5 35,9

Comprar o vendre 
productes

 17,1  22,9  26,8  29,8  24,6

Jugar a jocs en línia 27,9 34,3 21,0 27,2 17,1 13,5 10,4 13,5 17,3 21,4

Descarregar software 26,9 17,3 22,8 23,6 17,4 17,6 15,7 16,4 19,5 18,6

Conèixer gent  24,8  21,9  15,0  12,3  18,0

(*) El 2012 totes les activitats amb resultats es concentraven en una única pregunta, mentre que l’any 2017 es van separar en dues 
de diferenciades.

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 i 2017 (Direcció General de Joventut)

1.2.2. Pautes d’agrupació entre activitats

Un cop feta aquesta primera panoràmica de les freqüències amb les quals els joves (decla-
ren) practicar molt o força les diferents activitats d’oci i culturals, també interessa indagar 
com aquestes pràctiques tendeixen a relacionar-se o agrupar-se entre elles. Per això s’han 
fet dues anàlisis factorials a partir del mètode d’anàlisi de components principals (ACP) amb 
totes les activitats d’oci i culturals d’una banda (a excepció d’assistir a actes religiosos), i 
totes les activitats a internet de l’altra. Com a resultat d’aquestes anàlisis s’han obtingut 
uns components cadascun dels quals aglutina la relació observada entre els diferents tipus 
d’activitats que especifica —és a dir, com el fet de puntuar alt o baix en una activitat ten-
deix a anar lligat a puntuar alt o baix en unes altres—. Aquest tipus d’anàlisi no implica que 
els joves que puntuen alt en un tipus d’activitats d’oci d’aquest component no ho puguin 
fer també en altres que no en formen part, sinó que indica senzillament que aquest tipus 
d’activitats tenen una certa inclinació a anar agrupades. 

Els resultats d’aquestes dues anàlisis1 mostren que les activitats s’agrupen concretament 
en sis i tres components, respectivament. L’estructura observada amb els sis components 

1 Atesa l’escala de resposta ordinal amb quatre nivells dels ítems que componen les dues escales, s’ha utilitzat la correlació poli-
còrica en el càlcul de l’ACP, que mostra dues estructures amb un ajustament global adequat (KMO = 0,8168 i KMO = 0,80673, 
respectivament) i amb una prova de Bartlett significativa (p < 0,001).
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per a activitats d’oci i culturals, les càrregues dels quals estan descrites a la taula 1.2, 
expliquen conjuntament el 61,2% de la variància total observada. Els sis components són 
els següents:

 — Sortir (25,1% de la variància i alfa de Cronbach de 0,909). Agrupa la tendència a sortir 
de nit i anar a la discoteca, i també a estar amb amics al carrer o a la plaça i quedar 
amb amics, i en menor mesura el fet d’anar a concerts. Inclou, per tant, activitats bà-
siques que s’associen a la socialitat juvenil fora de casa i, molt especialment, a les que 
són vistes per molts adults com potencialment “transgressores” o com a possibles 
“pèrdues de temps”.

 — Exercici (11,5% de la variància i alfa de Cronbach de 0,825). Aquest component agrupa 
la tendència a fer esport o exercici i a fer excursions, anar a la natura, etc., i en menor 
mesura a passejar i a viatjar fora de Catalunya amb amics o la parella. Fa referència, 
per tant, a formes d’oci fora de casa que segueixen una lògica diferent del component 
anterior, en el sentit que inclouen formes que tendeixen a estar ben considerades pels 
adults.

 — Videojocs (7,8% de la variància i alfa de Cronbach de 0,782). Evidencia la tendència a 
entrelligar jugar amb videoconsoles, jocs d’ordinador i similars amb passejar una mica 
menys del que és habitual entre els joves i, també, amb anar més al cinema.

 — Majoritari (6,1% de la variància i alfa de Cronbach de 0,795). Agrupa sobretot dues 
activitats d’oci que s’acostumen a etiquetar com a “majoritàries” i “comercials”, no 
necessàriament perquè es facin amb més assiduïtat sinó sobretot perquè s’associen 
a activitats no gaire ben considerades des de la cultura legítima per “consumistes” o 
“poc productives”, com són mirar la televisió i anar a comprar. També inclou activitats 
més neutres com passejar i anar al cinema. 

 — Escolar (5,6% de la variància i alfa de Cronbach de 0,759). Fa referència al lligam entre 
estudiar, llegir llibres diferents dels d’estudi i, en menor mesura, estar amb els amics al 
carrer o la plaça i no viatjar fora de Catalunya amb amics o la parella. És un component 
que té molta relació amb l’edat i el fet d’estar o no estudiant.

 — Legítim (5,3% de la variància i alfa de Cronbach de 0,884). Finalment, tenim el compo-
nent que aglutina les formes de consum que s’associen a la cultura legítima, és a dir, 
el que s’acostuma a sobreentendre quan parlem de Cultura en majúscules. Hi té pes 
sobretot anar al teatre, a espectacles de dansa, òpera o música clàssica, a exposicions 
o museus (sense comptar quan és per estudis), i en menor mesura a actes polítics i 
reivindicatius, a concerts, llegir llibres i el diari en paper, viatjar fora de Catalunya amb 
amics o la parella i anar al cinema.
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Taula 1.2. Components i càrregues de l’anàlisi factorial de les respostes sobre activitats 
d’oci. Catalunya, 2017

Activitat
Factor

Sortir Exercici Videojocs Majoritari Escolar Legítim

Anar a la discoteca 0,810

Llegir llibres (exclosos els d’estudi) 0,551 0,474

Fer esport o exercici 0,791

Sortir de nit 0,849

Viatjar fora de Catalunya amb amics  
o la parella

0,390 –0,375 0,357

Fer excursions, natura, etc. 0,747

Jugar amb videoconsoles, jocs 
wd’ordinador, etc.

0,810

Veure la televisió 0,803

Assistir a actes polítics i reivindicatius 0,661

Anar al cinema 0,352 0,322 0,344

Anar al teatre 0,783

Anar a espectacles de dansa, òpera  
o música clàssica

0,764

Anar a concerts 0,436 0,567

Estudiar 0,658

Anar a exposicions o museus  
(excloses les visites per estudis)

0,719

Estar amb amics al carrer o la plaça 0,723 0,333

Quedar amb amics 0,753

Anar a comprar  
(excepte productes de primera  
necessitat)

0,698

Passejar 0,371 –0,430 0,311

Llegir el diari en paper 0,461

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Pel que fa a les activitats d’oci digital, l’anàlisi mostra tres components que expliquen con-
juntament el 55,6% de la variància, les càrregues dels quals estan descrites a la taula 1.3: 

 — Social majoritari (32,3% de la variància i alfa de Cronbach de 0,880). Aglutina aque-
lles pràctiques associades als usos majoritaris i habituals d’internet, sobretot utilitzar 
les xarxes socials i xatejar, i en menor mesura veure vídeos i usar el correu electrònic. 

 — Consum d’informació (12,5% de la variància i alfa de Cronbach de 0,828). Mostra la 
tendència a anar plegades d’activitats que impliquen usos menys generalitzats d’inter-
net, que requereixen sortir o ampliar els usos més habituals en la direcció de buscar 
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informació a banda del que arriba a través de les xarxes socials i, sobretot, llegir el diari, 
llegir blogs o pàgines web i utilitzar el correu electrònic, i en menor mesura comprar o 
vendre productes, descarregar programari i escoltar la ràdio o veure la televisió. 

 — Multimèdia (10,8% de la variància i alfa de Cronbach de 0.838). Fa referència a la 
tendència a entrellaçar-se d’activitats que també impliquen usos menys generalitzats 
d’internet, però focalitzats no tant en la informació sinó en l’oci multimèdia, sobretot 
jugar a jocs en línia, descarregar programari i descarregar pel·lícules, música o jocs, 
conèixer gent i veure vídeos. 

Taula 1.3. Components i càrregues de l’anàlisi factorial de les respostes sobre activitats 
d’oci digital

Activitat

Factor

Social majoritari Consum 
d’informació

Multimèdia

Llegir el diari 0,815

Llegir blogs o pàgines web 0,621

Usar el correu electrònic 0,306 0,660

Xatejar 0,860

Utilitzar les xarxes socials (com Facebook, Instagram, 
Twitter...)

0,878

Conèixer gent 0,550

Comprar o vendre productes 0,563

Escoltar la ràdio o veure la TV 0,353

Jugar a jocs en línia 0,836

Descarregar pel·lícules, música o jocs 0,626

Descarregar software 0,409 0,652

Veure vídeos (Youtube, Vimeo...) 0,500 0,442

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Durant els darrers anys, el debat en el camp de l’estudi de les pràctiques culturals ha 
discutit l’abast del declivi de la tendència “esnob” i l’auge de la disposició “omnívora”. L’es-
nobisme fa referència al caràcter excloent dels consumidors de cultura legítima i distingida, 
en el sentit que eviten els consums considerats “populars”. L’omnivorisme, en canvi, fa 
referència a la barreja, per part d’aquests consumidors, de formes populars i distingides 
de cultura. Els pocs matisos que aporten els diferents ítems de l’enquesta fa difícil dirimir 
entre una i altra inclinació, però sí que es pot veure si els diferents components de l’anàlisi 
factorial s’exclouen o no entre ells mitjançant l’anàlisi de les correlacions entre uns i altres; 
és a dir, si puntuar alt en un component implica puntuar alt o baix en un altre, o que no hi 
hagi cap relació. Com que els components no identifiquen grups de joves, sinó tendències 
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d’agrupació dels diferents tipus d’activitats, pot passar i passa que joves amb una puntu-
ació alta en un grup d’activitats la tinguin també en un altre. 

Per veure en quins casos és així, a partir de la correlació dels diferents components entre 
ells (que es pot consultar a l’annex, taula A1.1) s’observa que en diversos casos hi ha una 
relació considerable, però de formes diferents i amb intensitats en general moderades. Els 
que tenen llaços més forts són els de cultura legítima, sortir i exercici. La cultura legítima, 
per exemple, correlaciona amb les activitats del component exercici (r = 0,524, p < 0,001) i 
les de sortir (r = 0,446, p < 0,001). El component d’exercici, per la seva banda, a més d’estar 
relacionat amb el consum legítim, també ho està amb les activitats que s’han anomenat 
majoritàries (r = 0,472, p < 0,001).

En el cas dels components sobre les activitats d’oci a internet, tots tres correlacionen for-
tament entre ells (r entre 0,504 i 0,546, p < 0,001), és a dir, que l’element clau és participar 
fortament d’internet o no fer-ho. El component de videojocs de la pregunta general referida 
a les activitats d’oci, en canvi, només s’entrellaça amb les activitats d’oci a internet que 
s’han anomenat “multimèdia” (r = 0,460, p < 0,001).

Tot i que hi ha altres components menys entrelligats, com l’escolar o el de videojocs, que 
tenen poca relació amb la resta, el més significatiu és que en general molts components 
tenen relació amb altres components, i en cap cas hi ha una relació negativa, la qual cosa 
confirma que els components no s’exclouen, sinó que fer més activitats d’un tipus sovint 
va lligat a fer-ne més d’un altre. Tot i que hi ha tendència a prioritzar un tipus de pràctiques 
en relació amb les altres, els joves amb una forta activitat tendeixen a mostrar-la en més 
d’un grup d’activitats.

1.3. relació entre activitats i característiques socials 

Un cop analitzada la tendència d’agrupació entre les diferents activitats, interessa saber 
quina és la relació entre aquestes i les característiques socials dels joves; és a dir, si el 
fet que els joves facin més les activitats d’un determinat component (“sortir”, “exercici”, 
“cultura legítima”, etc.) està relacionat amb unes característiques socials. Les variables 
“estructurals” que s’han tingut en compte en l’anàlisi fan referència als joves directament 
i, en alguns casos, a les seves famílies (nivell d’estudis dels progenitors, lloc de naixement 
dels progenitors i llengua a la llar d’origen). Són aquestes: 

 — Edat.

 — Sexe.

 — Grandària municipal.

 — Nivell d’estudis.

 — Nivell d’estudis dels progenitors.2

2 Inicialment vam utilitzar, i després decidir descartar, la categoria socioeconòmica dels pares, obtinguda a partir de l’ocupació, 
per una suma de raons: perquè correlacionava molt fortament amb el nivell d’estudis dels pares, i perquè aquesta darrera tenia 
molts menys valors “perduts” que la categoria socioeconòmica, que en tenia el 24,3%. Per això vam decidir utilitzar només, com 
a variable per identificar aproximadament la posició socioeconòmica dels pares, la variable quee recollia el seu nivell d’estudis.
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 — Lloc de naixement dels progenitors.

 — Activitat principal objectiva dels entrevistats.3

 — Llengua a la llar d’origen.

 — Llengua habitual dels joves. 

 — Situació de convivència.

Per veure el lligam entre aquestes variables i els components sobre les pràctiques d’oci 
i culturals, d’una banda, i a internet, de l’altra, s’han fet dues anàlisis. En primer lloc, 
s’ha analitzat la correlació directa (annex, taula A1.1) entre els components i les variables 
estructurals. I en segon lloc, s’ha mirat d’aclarir la influència de cada variable indepen-
dentment de la resta per saber quina és la realment activa. És a dir, s’ha mirat si les 
correlacions directes observades tenen realment a veure amb allò que es veu a primera 
vista o amb altres elements que afecten aquest element. Per exemple, caldria veure si 
la tendència que s’observa entre tenir més edat i una freqüència inferior a l’hora de fer 
força pràctiques d’oci i cultura té a veure efectivament amb l’edat o amb altres aspectes 
lligats a l’edat, com per exemple el fet de tenir fills (la qual cosa afecta el temps disponi-
ble). Ens interessa, per tant, identificar tant el lligam observat entre variables com saber 
quin és el paper actiu de cada variable, i per això a més de l’anàlisi de correlacions s’ha 
fet una anàlisi de regressió múltiple (taula A1.2 per a les activitats d’oci i taula A1.3 per a 
les activitats d’oci a internet).

En l’anàlisi de regressió es veu (taula 1.4) com, dels sis components, els que estan menys 
lligats a les variables estructurals són el majoritari i l’exercici, dels quals només s’explica 
sobre la base de les variables estructurals un 6,4% i un 7,7% de la variància. A l’altre ex-
trem hi ha l’escolar (un 34,8% de la seva variància s’explica per les variables estructurals), 
els jocs d’ordinador (20,2%), el de sortir (17,7%) i el legítim (14,3%). Si s’analitzen els tres 
components d’internet, les diferències són més baixes entre el que explica un percentatge 
més gran de la variància sobre la base de les variables estructurals (multimèdia, 19,1%) i 
els altres (consum d’informació, 16,6%; social majoritari, 12,6%).

3  Per “objectiva” volem dir que l’activitat principal declarada pels enquestats, en alguns casos, és modificada a partir de la resposta 
a altres preguntes que evidencien que la resposta no era adequada. 
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Taula 1.4. Variància explicada pels components de l’anàlisi factorial, i variància dels 
components explicada per les variables estructurals. Catalunya, 2017

Components de l’anàlisi 
factorial

Anàlisi factorial
Anàlisi de regressió 

múltiple

Total de la variància 
explicada pel component

%

Alfa de 
Cronbach

Variància del component 
explicada sobre la base 

de les variables
 estructurals

%

Sortir 25,1 0,909 17,7

Exercici 11,5 0,825 7,7

Videojocs 7,8 0,782 20,2

Majoritari 6,1 0,795 6,4

Escolar 5,6 0,759 34,8

Legítim 5,3 0,884 14,3

Acumulada 61,2

Social majoritari 32,3 0,880 12,6

Consum d’informació 12,5 0,828 16,6

Multimèdia 10,8 0,838 19,1

Acumulada 55,6

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

A continuació s’expliquen aquelles variables estructurals que mostren un lligam més clar 
amb els components. Per fer-ho, es comenten les correlacions directes (n’hi ha alguna 
d’important, amb una magnitud no superior a r = 0,5) i el paper actiu dels diferents ítems. 
Es poden revisar els ítems a l’annex.

1.3.1. Edat

L’edat, mesurada a partir de quatre grups d’edat entre els 15 i els 35 anys, ofereix resultats 
significatius sobre com el procés de fer-se gran va lligat a algunes pràctiques culturals: 
algunes disminueixen i d’altres augmenten. No és fàcil destriar quan aquesta influència 
deriva directament de l’edat i quan ho fa d’altres situacions estructurals, ja que tot el pas 
per la joventut, en el procés de fer-se gran, implica una articulació complexa amb les 
pràctiques d’oci i culturals.

La correlació directa més clara de tota l’anàlisi és l’esperable entre ser més jove i puntuar 
més alt en el component “escolar”, però aquesta correlació queda pràcticament anul·lada 
quan es tenen en compte la resta de variables, la qual cosa indica que té molt més a veure 
amb la situació vital (estar o no estudiant, per començar) que amb l’edat mateixa. És més 
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interessant el lligam negatiu que també s’observa en les correlacions directes entre l’edat 
i el component multimèdia, sortir, els videojocs i l’ús social majoritari d’internet. Si es con-
trola la influència mútua entre variables, desapareix la influència de l’edat en el component 
videojocs i es mitiga en el d’usos d’internet multimèdia i social majoritari. Es manté, en 
canvi, l’impacte negatiu en el component sortir i apareix l’impacte també negatiu, però amb 
menys intensitat, en el que s’ha anomenat component majoritari, que disminueix a partir 
dels 25 anys, i amb més força a partir dels 30, i el positiu, també moderat, en el de cultura 
legítima (que augmenta ja a partir dels 20 anys, també moderadament).

1.3.2. Nivell d’estudis de les persones joves

La segona variable estructural que més correlaciona directament amb els components és 
el nivell d’estudis dels i les joves, mesurat a partir dels estudis finalitzats i diferenciant entre 
les persones joves que continuen estudiant i les que no. En les correlacions directes, es veu 
com va lligat positivament amb l’ús d’internet per al consum d’informació i, també, amb el 
consum de cultura legítima. Quan s’analitza la influència neta de les diferents variables, es 
corrobora el paper actiu del fet de tenir més estudis a l’hora de fer un ús elevat d’internet 
per obtenir informació —sobretot de les categories “superiors” i “no estudiant” i “secundaris 
postobligatoris” i “estudiant”—, i també, però mitigat, en la cultura legítima; també apareix 
tímidament un paper actiu del nivell d’estudis en el consum a internet social majoritari i 
amb més força el lligam amb el component anomenat escolar (com és esperable, ja que la 
variable diferencia entre cada nivell d’estudis assolit pels joves que continuen estudiant i els 
que no). D’aquesta anàlisi de regressió és rellevant que les categories que inclouen estudis 
superiors tenen un pes positiu, encara que en general lleuger, en tots els components, a 
excepció dels jocs d’ordinador i l’oci majoritari.

1.3.3. Activitat principal objectiva de les persones entrevistades

L’activitat principal, mesurada no a partir de la percepció subjectiva sinó del que es des-
prèn de totes les respostes al qüestionari (i que diferencia entre estar estudiant, ocupat, 
inactiu o a l’atur), també mostra una correlació directa considerable amb alguns com-
ponents. Concretament, no estar estudiant correlaciona negativament, a part de l’obvi 
oci escolar, amb l’oci a internet social majoritari i multimèdia, amb sortir i amb jugar a 
videojocs. Si es neteja la influència de les diferents variables, en canvi, s’aprecia que 
aquestes influències desapareixen (sortir) o es mitiguen (jugar a videojocs i, en menor 
mesura, oci a internet social majoritari i multimèdia). Un punt a part és l’esperable influència 
d’estar ocupat i disminuir significativament el que s’ha anomenat oci escolar. És només 
el fet d’estar ocupat o inactiu el que mostra un impacte rellevant, tot i que no gaire fort 
(a banda de l’obvi amb el component escolar). En la majoria dels casos, les categories 
que mostren tenir un paper actiu en comparació amb el fet de ser estudiant, encara que 
en general molt suau, són estar ocupat i estar inactiu, i en canvi estar en situació d’atur 
pràcticament no hi té cap incidència.
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1.3.4. Sexe

El sexe només mostra una correlació directa però, això sí, molt clara, amb dos components: 
una correlació positiva entre ser home i jugar a videojocs, d’una banda, i amb el compo-
nent multimèdia, de l’altra. En fer l’anàlisi de regressió, el lligam entre ser home i jugar més 
a videojocs no només es corrobora, sinó que es veu que és el més fort de tota l’anàlisi, 
com també es manté fort el pes amb el component multimèdia. També s’observa, però 
de forma més mitigada, un lligam entre ser dona i tenir més implicació en els components 
de cultura majoritària, cultura escolar i consum social majoritari d’internet. Aquesta anàlisi 
no corrobora, en canvi, el fort lligam que s’acostuma a establir entre ser dona i fer més 
consum de cultura legítima (Lagaert i Roose, 2018). 

1.3.5. Situació de convivència

Les variables lligades a la situació de convivència, amb les quals es vol fer una aproximació 
a la situació de transició dels enquestats, mostren una relació, en general, negativa amb 
la majoria de components. Allunyar-se de la situació inicial majoritària de viure amb els 
progenitors (per viure sol, en parella sense fills, en parella amb fills o amb companys de 
pis) correlaciona en general negativament amb la majoria de components: a banda del 
lligam esperable amb el component escolar, també es dona amb els components jugar a 
videojocs, multimèdia i sortir. Quan s’analitza el paper realment actiu d’aquestes variables 
amb l’anàlisi de regressió, s’observa, com és d’esperar, que l’impacte més marcat, tot i no 
ser gaire gran, és el negatiu de viure amb parella i fills en els components sortir, videojocs, 
cultura legítima i multimèdia.

1.3.6. Variables amb poca influència

A banda dels lligams ja analitzats —sigui en les correlacions directes o en l’anàlisi de re-
gressió múltiple—, hi ha algunes variables que no tenen pràcticament cap paper actiu a 
l’hora de puntuar més o menys alt en els diferents components. D’una banda, la grandària 
municipal (que diferencia Barcelona de la resta, i després estableix quatre categories se-
gons la grandària), que no mostra cap lligam significatiu, més enllà que, en comparació 
amb Barcelona, la resta de categories tenen una influència negativa, tot i que molt lleu, 
en tots els components menys en el de consum majoritari i el de videojocs. De l’altra, la 
llengua habitual (a més de les opcions de ser bilingüe entre català i castellà, o de parlar 
més una o altra llengua, inclou les opcions de ser parlant d’altres llengües) tampoc mostra 
cap lligam en les correlacions directes, i només un de lleuger en l’anàlisi de regressió, en 
el sentit que els que parlen castellà o més castellà que català tenen menys inclinació a 
la cultura legítima i a l’exercici, i en els usos a internet fan menys consum d’informació i 
menys oci social majoritari. 

El que és interessant de la llengua és que, si en lloc de la llengua habitual dels joves 
es mira la llengua familiar d’origen (que, a més de les tres combinacions entre català i 
castellà, inclou l’opció de parlar altres llengües i combinacions), aquesta influència del 
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castellà és o bé inversa o bé inexistent. És inversa en els usos d’internet per a consum 
d’informació i, tot i que de manera pràcticament inexistent, en el consum social majoritari 
a internet, la cultura legítima i l’exercici. S’hi afegeix, a més, un lleuger paper actiu en el 
consum multimèdia a internet. El més destacat entre les variables que mostren poca 
influència és, no obstant això, que no s’observa un lligam clar entre les característiques 
de la llar d’origen i les pràctiques d’oci i culturals. En les correlacions directes la relació 
és molt lleu, i en l’anàlisi de regressió pràcticament inexistent: a més de la llengua fami-
liar d’origen, que ja s’ha comentat, que té un lleuger paper actiu, no s’observa que les 
variables a priori importants, com el lloc de naixement dels progenitors (que diferencia 
si són nascuts a Catalunya, a la resta de l’Estat o a l’estranger), i el nivell d’estudis dels 
progenitors (que té en compte el nivell més alt, sigui del pare o de la mare), tinguin un 
lligam important amb les pràctiques d’oci i culturals. A banda d’una molt lleu relació en 
les correlacions directes, quan analitzem el paper actiu d’aquestes variables només 
s’observa una lleugeríssima inclinació més elevada dels joves amb els dos progenitors 
nascuts a l’estranger cap al component majoritari. Les dades apunten, per tant, a una 
sorprenent desconnexió entre puntuar més o menys alt en els components identificats i 
les característiques estructurals de partida. Això sorprèn particularment amb el compo-
nent d’oci legítim, tradicionalment molt lligat a la posició social, tant en termes de capital 
econòmic com, sobretot, cultural de la família.

1.3.7. Comentari

Aquest repàs de la relació entre les pautes d’agrupació entre activitats i les característi-
ques socials ha aportat resultats esperables, com la importància de l’edat, el sexe o el 
nivell d’estudis dels joves. En termes d’edat, s’observa que les persones més grans tenen 
menys inclinació a algunes pràctiques com les recollides en el component de sortir i, en 
la correlació directa, als videojocs o els usos majoritaris a internet; que el nivell d’estudis 
dels joves està correlacionat —implica més inclinació— cap al consum d’internet per a 
informació i per al consum de cultura legítima, tot i que en aquest darrer cas la correlació 
no és gaire accentuada; que els joves que estan estudiant, tot i puntuar més alt en diversos 
components —com l’oci social majoritari a internet, el multimèdia, el sortir o videojocs—, 
en realitat deuen aquest lligam sobretot al paper actiu d’altres variables; que, en termes 
de gènere, els homes tenen més inclinació als videojocs i el consum multimèdia a internet, 
i que el fet de tenir fills va lligat a reduir moltes pràctiques d’oci i culturals. Alhora, també 
ha donat resultats sorprenents, sobretot en dues direccions. D’una banda, l’absència de 
més predisposició de les dones a la cultura legítima, i de l’altra el lligam quasi inaprecia-
ble entre les característiques socials dels progenitors i les pràctiques d’oci i culturals. En 
comparació amb la trajectòria dels mateixos joves que sí que mostren un lligam relativa-
ment important, en termes per exemple d’estudis o de llengua habitual, s’observa que la 
influència de les característiques familiars de partida, en aquest cas el nivell d’estudis dels 
progenitors o la llengua familiar d’origen, o l’origen nacional o estranger dels progenitors, 
no té pràcticament cap influència. La pregunta és si això és degut a un canvi social, per 
exemple, en les formes d’articular pràctiques d’oci i consum cultural amb posicions soci-
als, o a les limitacions de l’instrument de mesura, en aquest cas les preguntes disponibles 
sobre pràctiques d’oci i culturals de l’EJC17 que ja s’han comentat unes pàgines enrere. El 
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fet que l’enquesta no pugui diferenciar consums particulars, ni tan sols gèneres, dintre de 
cada àmbit, d’una banda, i que les intensitats es recullin amb un ambigu i sempre relatiu 
al context “molt”, “força”, “poc” i “gens”, per l’altra, dificulta identificar les diferències entre 
joves. Davant d’això, per intentar aportar més llum a aquesta i altres qüestions, en el darrer 
apartat d’aquest capítol s’analitzen les dades en aspectes més parcials, però més dirigits, 
per veure què més poden aportar.

1.4. anàlisis descriptives particulars

Fins ara s’ha descrit l’anàlisi més sistemàtica i robusta amb la qual s’ha interrogat l’enques-
ta, que ha consistit, d’una banda, a identificar les grans tendències d’agrupació entre pràc-
tiques d’oci i culturals, i de l’altra el lligam entre aquestes tendències i les característiques 
socials dels i les joves per clarificar el paper actiu de cada variable. A partir d’aquesta anà-
lisi, i de la taula comparativa de les freqüències de l’EJC12 i l’EJC17, han emergit algunes 
qüestions o intuïcions interessants, però, com ja s’ha subratllat, el caràcter genèric de les 
preguntes sobre oci i cultura de l’enquesta limita l’abast dels resultats. 

En aquest darrer apartat s’analitzen els resultats de l’enquesta en aspectes concrets, a 
partir d’anàlisis descriptives basades en creuaments simples o bé en altres preguntes de 
l’EJC que aporten informació més parcial, o en anàlisis complementàries d’ítems particulars 
ja comentats, o bé mitjançant la comparació d’alguns aspectes de les enquestes del 2012 
i del 2017. Es tracta d’una anàlisi complementària, amb l’únic l’objectiu d’identificar més 
elements que ajudin a aportar més matisos per perfilar el que apunten les dades.

1.4.1. Aficions i “hobbies”

A banda de la pregunta sobre la freqüència amb la qual es fan les diverses activitats, l’en-
questa també té una pregunta oberta sobre les pràctiques d’oci i culturals en què es pre-
gunta per les aficions o hobbies dels entrevistats. Aquesta pregunta és interessant pel fet 
de ser oberta, i per tant les persones enquestades no estan condicionades en la resposta 
per les opcions que se’ls ofereixen. Per poder analitzar-la, s’ha utilitzat la reclassificació 
de les respostes obertes en 16 categories. Si se sumen les dues respostes que podien 
especificar els joves, la de l’afició o hobby principal i la de la segona afició o hobby, s’obté 
la llista que recull la taula 1.5, on destaquen els esports (70,5%) i diferents pràctiques asso-
ciades a l’art, lligades a la pràctica o al consum artístic (59,8%). Després, a molta distància, 
hi ha activitats agrupades amb l’etiqueta d’amics i parella (12,8%), d’informàtica i videojocs 
(10,8%), altres (10,7%) i passejar i activitats de muntanya (9,7%).
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Taula 1.5. afició o hobby (primera o segona opció). Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 
2017. Percentatge

Afició %

Esports 70,5 

Arts 59,8 

Arts-consum 33,5 

Arts-pràctica 14,6 

Arts-no queda clar 11,7 

Amics (i parella) 12,8 

Informàtica i videojocs 10,8 

Altres 10,7 

Passejar i activitats de muntanya 9,7 

Viatjar 5,0 

Motos, cotxes i mecànica 4,9 

Gastronomia 4,0 

Artesanals i manualitats 2,9 

Jardineria i mascotes 2,8 

Família 2,8 

Altres jocs 2,0 

Voluntariat, associacionisme i cultura popular 1,4 

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Aquesta pregunta no proporciona informació sobre com cada persona entrevistada practi-
ca o es posiciona en relació amb les diferents pràctiques, sinó que recull allò que cadascú 
destaca com a afició principal o secundària de manera espontània. No és d’estranyar, 
per tant, que si s’explora el lligam directe d’aquestes respostes amb els components que 
s’han comentat fins ara s’obtingui una informació diferent. Per posar dos exemples: del 
quartil de joves que puntua més alt en el component cultura legítima, només una mica 
més d’un 26% cita l’art (com a consum, com a pràctica o de manera no clara) com la 
seva afició principal, o del quartil de joves que puntua més alt en el component exercici, 
només una mica més d’un 56% cita l’esport com la seva principal afició —o, a la inversa, 
del quartil de joves que puntua més baix en el component exercici, el 20% esmenta com 
a principal afició l’esport.

El més destacable del lligam entre les aficions esmentades i els components són les rela-
cions “inverses” observades. En primer lloc, la relació inversa entre respondre com a afició 
principal passejar i anar per la muntanya, d’una banda, i els components sortir i videojocs 
(els quartils inferiors d’aquests components esmenten aquest tipus d’afició com a primera 
opció en un 5,6% i un 11% dels casos, respectivament, mentre que els quartils superiors 
ho fan només en un 1,3% i un 1%). En segon lloc, la relació inversa molt marcada entre 
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esmentar la informàtica o els videojocs com a hobbies i els components exercici, majori-
tària, cultura legítima i, en menor mesura, sortir. 

A banda d’això, si s’analitza el lligam directe entre aquestes respostes i les variables es-
tructurals, es troben lligams interessants en variables concretes. Per exemple, els que 
esmenten com a afició principal el voluntariat i l’associacionisme tenen un clar lligam amb 
el que Gonzàlez (2007) anomena “centralitat social” pròpia del món associatiu: hi ha molts 
més joves que esmenten com a afició principal el voluntariat i l’associacionisme entre els 
que tenen el català com a llengua familiar d’origen (l’1,7% entre els que és només català i 
el 0,4% entre els que tenen altres combinacions lingüístiques) o com a llengua habitual (el 
2,7% dels que parlen únicament o majoritàriament en català, pel 0,2% dels que ho fan en 
castellà), i també entre els que tenen els dos progenitors nascuts a Catalunya (l’1,3%, en 
contrast amb el 0,2% dels que tenen els dos progenitors nascuts a l’estranger).

Una altra afició que presenta diferències marcades és la que recull l’etiqueta “motos, cotxes 
i mecànica”, molt més present entre els que tenen menys estudis i, sobretot, entre els que 
ja no estudien i tenen estudis primaris o menys (4,7%) o secundaris (5,2%). Entre la resta, 
les xifres baixen a menys d’un 1%. També és una afició molt més esmentada pels nois i 
molt més present en municipis petits (a Barcelona ciutat l’esmenten el 0,4% dels joves, per 
un 7,7% dels i les joves dels municipis fins a 2.000 habitants).

També hi ha diferències en la categoria “passejar i activitats de muntanya”, molt més 
esmentada per les noies i molt més present entre els més grans (va pujant del 0,5% entre 
els més joves al 7,6% entre els que tenen entre 30 i 34 anys). I en els jocs i informàtica, 
molt més present entre els nois i entre els que viuen amb els pares (un 8%, en contrast 
amb la resta de situacions de convivència, en què l’esmenten entre un 1,7% i un 2,2% 
dels joves). 

En general, les variables estructurals que més incideixen en les respostes de l’afició princi-
pal són el sexe i l’edat. En relació amb l’edat, que ja s’havia vist que és un element clau per 
entendre les pràctiques d’oci i cultura, hi ha matisos que indiquen que els joves a mesura 
que es fan grans augmenten la implicació en la cultura legítima i disminueixen l’activitat de 
sortir de nit i anar a discoteques, i també de jugar a videojocs. A la taula 1.6, sobre l’afició 
principal esmentada pels joves segons grups d’edat, es veu com en aquesta línia baixen 
una mica els que esmenten l’esport, els amics i la parella, i la informàtica i els videojocs. 
Pel que fa a la creixent implicació en la cultura legítima, també apareix de forma suau en 
el consum d’art (passa del 10,7% dels més joves al 14,6% entre els joves més grans), però 
en canvi s’inverteix en les pràctiques artístiques (que passen del 9,7% entre els més joves 
al 6,1% entre els joves més grans). 

Destaca també la creixent centralitat, a més del passejar i fer activitats de muntanya que 
ja hem comentat fa un moment, i d’altres activitats minoritàries que, tot i que esmentades 
per pocs joves, creixen totes amb l’edat, com els treballs artesanals i les manualitats, la 
jardineria i les mascotes, viatjar, la gastronomia o la família. 
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Baixen, finalment, els que esmenten els amics i la parella (d’estar per sobre del 5% fins als 
30 anys, es passa a l’1,6% al grup entre 30 i 35 anys) i pugen els que esmenten com a 
afició principal activitats associades a la família (tot i ser molt minoritàries, passen del 0,4% 
entre els més joves al 2,5% entre els joves més grans).

Taula 1.6. afició o hobby principal segons grup d’edat. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 
2017. Percentatge

Afició

Grup d’edat

De 15 a 
19 anys

De 20 a 
24 anys

De 25 a 
29 anys

De 30 a 
34 anys

Total

Esports 51,9 42,8 40,2 42,9 44,4

Arts 27,2 27,0 23,7 24,9 25,7

Arts-consum 10,7 13,1 12,8 14,6 12,9

Arts-pràctica 9,7 7,7 7,1 6,1 7,6

Arts-no queda clar 6,8 6,2 3,8 4,2 5,2

Informàtica i videojocs 7,9 6,6 3,3 4,1 5,4

Passejar i activitats de muntanya 0,5 3,1 6,6 7,6 4,6

Amics (i parella) 5,8 5,9 5,1 1,6 4,5

Altres 2,1 2,5 5,1 5,7 3,9

Motos, cotxes i mecànica 1,1 4,0 2,6 2,9 2,6

Viatjar 0,0 1,2 3,3 2,0 1,7

Gastronomia 0,5 1,5 2,6 1,6 1,6

Família 0,4 1,1 1,8 2,5 1,5

Artesanals i manualitats 0,0 0,4 2,8 2,3 1,4

Jardineria i mascotes 0,1 1,7 0,9 1,5 1,1

Voluntariat, associacionisme i cultura popular 1,2 0,8 1,3 0,1 0,8

Altres jocs 1,2 1,2 0,6 0,3 0,8

Total 100 100 100 100 100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

En relació amb el sexe, com es veu a la taula 1.7, també hi ha diferències més específi-
ques de les que permeten veure els components que s’han analitzat en l’apartat anterior. 
Si aleshores s’identificava un lligam només amb els components videojocs i multimèdia, 
aquí s’observen pràctiques molt marcades en termes de gènere, unes per masculines (es-
ports; motos, cotxes i mecànica; informàtica i videojocs) i d’altres per femenines (passejar 
i activitats de muntanya; artesanals i manualitats; viatjar; gastronomia; arts; família; amics 
i parella). Això vol dir, per exemple, que no es repeteix la manca de lligam entre el gènere 
i la cultura legítima, i sí que s’observa un lligam entre el sexe femení i una implicació més 
gran en aquesta sumant les tres categories, les dones (36,5%) doblen amb escreix als 
homes (15,8%).
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Taula 1.7. afició o hobby principal segons sexe. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. 
Percentatge

Afició
Sexe

Homes Dones Total

Esports 56,0 31,6 44,4

Arts 15,8 36,5 25,7

Arts-consum 7,3 19,0 12,9

Arts-pràctica 3,5 12,1 7,6

Arts-no queda clar 5,0 5,4 5,2

Informàtica i videojocs 9,4 1,0 5,4

Passejar i activitats de muntanya 1,9 7,5 4,6

Motos, cotxes i mecànica 4,6 0,5 2,6

Amics (i parella) 3,5 5,6 4,5

Altres 3,4 4,5 3,9

Altres jocs 1,5 0,1 0,8

Artesanals i manualitats 0,3 2,7 1,4

Voluntariat, associacionisme i cultura popular 0,9 0,8 0,8

Jardineria i mascotes 0,7 1,6 1,1

Viatjar 0,4 3,1 1,7

Gastronomia 0,7 2,5 1,6

Família 0,9 2,1 1,5

Total 100 100 100

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

1.4.2. Evolució de les diferències de gènere 

Analitzant la pregunta sobre aficions o hobbies, per tant, s’han trobat més diferències en 
funció del sexe dels joves que no pas en l’anàlisi de la pregunta sobre activitats genèriques 
i, sobretot, que en el tractament mitjançant l’anàlisi de components. Per això val la pena 
aturar-se un moment a veure quin és el comportament segons el sexe en les variables per 
separat amb les quals s’havien fet les anàlisis factorial i de regressió múltiple, i així poder 
comparar l’evolució de la diferència entre homes i dones entre l’any 2012 i 2017. Els resul-
tats (taula 1.8) no només mostren aquelles activitats on la diferència és més accentuada 
en favor dels homes (per a les activitats d’oci i cultura generals, jugar amb videoconsoles, 
fer esport o exercici, llegir el diari, sortir de nit; per a les que es fan a internet, jugar a jocs 
en línia, descarregar programari, llegir el diari, conèixer gent) o en favor de les dones (pel 
que fa a les activitats generals, llegir llibres, passejar i anar a comprar; a les d’internet, 
utilitzar les xarxes socials, el correu electrònic i llegir blogs o pàgines web), sinó també si 
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aquesta diferència s’està eixamplant o reduint. Això permet veure com, segons dades de 
l’enquesta, les diferències en les activitats generals que s’han eixamplat durant aquests 
anys són jugar a videoconsoles, sortir de nit, anar a la discoteca i llegir llibres, mentre que 
les que s’han reduït són fer esport o exercici, anar a exposicions o museus, passejar, anar 
al cinema, anar al teatre, assistir a actes polítics i fer excursions. Pel que fa a les activitats a 
internet, les activitats en què les diferències han augmentat són jugar a jocs en línia, utilitzar 
el correu electrònic, utilitzar les xarxes socials, xatejar i descarregar programari, i només 
han disminuït en una: llegir el diari en línia. 

Taula 1.8  activitats d’oci i activitats a internet realitzades “molt” o “força” sovint segons 
sexe. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2012 i 2017. Percentatge

2012 2017
Evolució 

diferència
Dones Homes Dif. Dones Homes Dif.

Activitats d’oci i cultura

Jugar amb videoconsoles, jocs 
d’ordinador...

11,4 35,5 +24,1 7,8 39,5 +31,7 +7,6

Fer esport o exercici 41,1 66,8 +25,6 48,6 66,7 +18,0 –7,6

Llegir el diari en paper 32,1 44,5 +12,4 30,3 41,5 +11,2 –1,1

Sortir de nit 34,1 37,3 +3,1 26,4 32,6 +6,2 +3,1

Anar a la discoteca 16,9 18,4 +1,5 13,8 17,5 +3,7 +2,2

Estar amb amics al carrer o la plaça 57,4 53,8 –3,6 45,1 47,1 +1,9 s’inverteix

Assistir a actes polítics i reivindicatius 1,9 5,0 +3,2 4,5 5,6 +1,1 –2,0

Quedar amb amics 83,1 80,6 –2,5 70,4 71,0 +0,5 s’inverteix

Assistir a actes religiosos 8,7 10,3 +1,6 6,9 6,4 –0,5 s’inverteix

Fer excursions 40,7 36,9 –3,8 36,6 36,0 –0,6 –3,2

Anar a concerts 20,3 19,8 –0,5 16,8 16,2 –0,6 s’inverteix

Anar a exposicions o museus  
(excloses les visites per estudis)

14,2 8,3 –5,9 10,1 9,4 –0,7 –5,1

Anar al cinema 30,0 25,5 –4,4 31,3 30,0 –1,2 –3,2

Anar a espectacles de dansa, òpera 
o música clàssica

6,6 2,8 –3,7 7,0 5,2 –1,8 –1,9

Veure la televisió (la programació 
dels canals)

57,9 57,4 –0,5 47,7 45,3 –2,4 +1,9

Anar al teatre 10,4 5,0 –5,4 8,5 5,6 –2,9 –2,5

Viatjar fora de Catalunya amb amics 
o la parella

32,0 25,7 –6,3 30,4 26,3 –4,1 –2,2

Estudiar 42,3 35,3 –6,9 48,9 42,8 –6,1 –0,8

Anar a comprar excepte productes 
de primera necessitat

52,3 42,4 –9,9 39,1 30,6 –8,5 –1,4
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2012 2017
Evolució 

diferència
Dones Homes Dif. Dones Homes Dif.

Passejar 83,9 69,9 –14,0 75,9 67,0 –8,9 –5,0

Llegir llibres (exclosos els d’estudi) 51,4 34,9 –16,5 47,8 29,0 –18,8 +2,3

Activitats a internet

Jugar a jocs en línia 8,8 25,4 +16,6 8,0 34,6 +26,6 +10,1

Descarregar software 14,8 24,0 +9,1 12,3 24,7 +12,3 +3,2

Llegir el diari 33,3 47,4 +14,1 11,7 22,0 +10,2 –3,9

Conèixer gent    13,1 22,8 +9,7 – 

Veure vídeos (Youtube, Vimeo...)    69,4 76,0 +6,6 – 

Descarregar jocs 5,4 9,7 +4,3  –

Descarregar música 40,5 43,4 +2,9 39,0 42,8 +3,8

Descarregar pel·lícules d’internet 25,0 31,4 +6,4

Comprar o vendre productes    23,9 25,3 +1,4 – 

Escoltar la ràdio o veure la TV 37,4 38,2 +0,8 45,1 41,9 –3,2 s’inverteix

Xatejar 53,9 51,6 -2,3 87,3 83,0 -4,3 +2,0

Llegir blogs o pàgines web 57,9 59,3 +1,4 56,2 50,7 -5,4 s’inverteix

Utilitzar el correu electrònic 53,4 52,1 -1,2 75,9 68,0 -7,9 +6,6

Utilitzar les xarxes socials 69,8 61,7 -8,2 81,1 66,5 -14,6 +6,4

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 i 2017 (Direcció General de Joventut)

1.4.3. Serveis i ajuts públics 

Dels serveis o ajuts públics en l’àmbit de la cultura i l’oci pels quals es demana (taula 1.9), 
n’hi ha un de molt minoritari (el Tiquet 3, que l’ha usat només un 1% dels joves), un de molt 
majoritari (el carnet de biblioteca, que l’ha usat el 65% dels joves) i tres que han utilitzat 
una minoria significativa (les activitats i camps d’estiu, 24,4%, els casals de joves, 16,6%, 
i els centres cívics, 19,9%). 

S’ha volgut veure com l’ús d’aquests serveis va lligat o no al capital cultural dels joves i les 
seves famílies, i el resultat és que els únics serveis que presenten diferències marcades 
segons el nivell d’estudis dels progenitors són les activitats i camps d’estiu i els casals de 
joves. Si es mira el nivell i situació d’estudis dels joves, en lloc del nivell dels progenitors, 
l’únic servei on té una importància clara és en l’ús del carnet de biblioteca (taula 1.10), que 
d’una banda augmenta molt entre els joves que estan estudiant en relació amb els que 
no, i de l’altra, entre els que no estan estudiant és més gran com més alt sigui el nivell 
d’estudis acabats.
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Taula 1.9. usuaris de serveis o ajuts públics culturals i d’oci segons tipus de servei o ajut, 
per nivell d’estudis dels progenitors. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge

Servei o ajut

Nivell d’estudis dels progenitors

Primaris 
o inferiors

Secundaris Superiors Total

Tiquet 3 1,1 0,6 1,3 1,0

Carnet de biblioteca 59,7 66,8 66,3 65,1

Activitats i camps d’estiu 18,8 22,7 28,1 24,4

Casal de joves 12,4 16,4 18,7 16,6

Centre cívic 19,9 21,1 20,9 20,8

Carnet Jove 56,4 63,9 68,9 65,0

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

Taula 1.10. usuaris del carnet de biblioteca segons nivell i situació d’estudis, per moment 
d’ús. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. Percentatge

Estudis acabats Situació d’estudis

Moment d’ús

En algun moment
Actualment o  
el darrer any

Obligatoris 
No estudiant 39,4 17,8

Estudiant 76,0 48,6

Secundaris 
No estudiant 57,8 26,4

Estudiant 78,8 48,4

Superiors
No estudiant 70,5 34,4

Estudiant 74,0 48,4

Total 64,2 35,4

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)

1.4.4. Relació amb altres variables

També es poden aprofitar algunes preguntes de l’enquesta per explorar possibles lligams 
entre els components d’oci i cultura que s’han obtingut amb l’anàlisi factorial i diferents 
variables lligades als estudis i a la feina, a la posició socioeconòmica, a la satisfacció amb 
la pròpia vida i a la transgressió. Aquesta exploració mostra que, en contra de l’associa-
ció negativa que es tendeix a fer entre algunes activitats, com sortir o consumir molt oci 
multimèdia i tenir un bon rendiment als estudis, o mantenir una situació “equilibrada”, en 
general el que s’observa és que una alta activitat en qualsevol component tendeix a anar 
associada a un millor encaix en els estudis i a una millor satisfacció amb la vida. I també 
a un consum superior d’alcohol. Es corrobora així el fet, que ja s’havia comentat, que una 
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alta activitat en un eix tendeix a anar lligada a una alta activitat en d’altres, i que només en 
casos molt concrets són excloents.

 — Estudis i feina. S’han analitzat les variables de valoració dels estudis (que és positiva per 
a la immensa majoria de joves: només un 15,9% en tenen una valoració lleugerament o 
clarament negativa), notes que es treien a secundària (un 20,7% diuen que són o eren 
bones; un 43,4%, més aviat bones; un 28,4%, regulars, i la resta, més aviat dolentes, 
el 6,3%, o dolentes, l’1,2%), percepció sobre si els pares/mares estaven pendents dels 
seus estudis (només un 4% diu que gens, i un 16,4% diu que poc), si era una bona idea 
deixar d’estudiar per posar-se a treballar (només diuen que “sí” o “probablement sí” 
un 7,7%, i un 37,6% diuen que “depèn”, que són els que varien quan hi ha diferències 
rellevants), o edat en la qual la feina va ser per primera vegada l’activitat principal i també 
en la qual es va viure per primera vegada dels propis ingressos, a més de les hores que 
es treballa a la setmana.

 L’anàlisi d’aquestes variables aporta alguns resultats interessants, com ara que una ac-
tivitat molt alta en l’activitat de sortir o de fer exercici va lligada, no a unes notes baixes, 
o a una valoració baixa dels estudis, sinó al contrari: té una relació positiva sobretot 
amb una activitat alta en cultura legítima, però també amb l’ús d’internet per a consum 
d’informació, exercici i sortir. Sí que hi ha una relació inversa, en canvi, entre la bona 
valoració dels estudis i les bones notes i la puntuació en el component videojoc.

 — Posició socioeconòmica. S’han explorat les variables de classe social subjectiva (au-
topercebuda) de la família d’origen (un 1,9% dels entrevistats diu que és de classe alta; 
un 34,8%, mitjana-alta; un 52%, mitjana-baixa, i un 11,3%, baixa) i també la titularitat 
del centre on es va estudiar a la primària (un 60% de joves van estudiar a la pública, un 
27,1% a la concertada i un 10,1% a la privada). 

 On aquestes variables evidencien més diferències és en l’esperable de cultura legítima, 
i també en el sortir i en els components d’internet social majoritari i consum d’infor-
mació. En tots ells, els joves que van estudiar la primària a l’escola pública i els que es 
consideren de classe baixa puntuen més baix. En la resta de components no es veuen 
diferències rellevants.

 — Satisfacció amb la pròpia vida. Aquí s’agrupen les variables sobre si s’han sentit 
tristos o angoixats els darrers dos anys degut a dificultats econòmiques (44,4% dels 
enquestats), si se senten ansiosos o deprimits (el 3,4% molt, el 12,7% moderadament i 
el 26,2% lleument) i si estan satisfets amb la pròpia vida (en una puntuació del 0 al 10, 
el 89,9% se situa per sobre del 5). 

 Aquestes variables mostren que una alta activitat en la majoria de components tendeix 
a associar-se a una satisfacció més elevada (a menys angoixa i ansietat i a una satis-
facció més elevada amb la pròpia vida). És així amb els components de sortir, exercici, 
majoritari, legítim, i a internet, tot i que no de manera clara en algunes de les variables, 
amb el social majoritari, consum d’informació i multimèdia. En l’únic cas on sembla 
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detectar-se una relació inversa és en el component de videojocs, i la relació és neutra 
en l’escolar.

 — Transgressió. Finalment, s’han analitzat les variables associades al consum de drogues 
(tabac, porros, cocaïna, alcohol —cinc begudes o més— i altres). En aquest cas, també 
trobem un lligam positiu entre puntuar alt a la majoria de components (en el d’exercici no 
és així) i un consum d’alcohol més elevat, particularment accentuat, com és d’esperar, 
en el cas de sortir.

1.4.5. Posició social de la família d’origen

Més amunt s’ha vist com la influència de la família d’origen, en termes per exemple de nivell 
d’estudis —l’indicador indirecte que s’ha triat per conèixer la posició socioeconòmica de 
la família— o país de naixement dels progenitors, semblava molt poc activa a l’hora d’ex-
plicar les diferències en les pràctiques d’oci i cultura dels joves catalans. Com que aquest 
resultat va en contra del que generalment ha mostrat la recerca en joves i cultura, val la 
pena aturar-se un moment a interrogar l’enquesta amb més detall.

En el cas del nivell d’estudis dels progenitors, en primer lloc és important posar en con-
text aquesta variable, ja que és un moment de canvi històric important, en el sentit que 
els pares i mares dels joves d’aquesta enquesta van néixer majoritàriament entre els anys 
1950 i 1982, període en el qual hi va haver un eixamplament molt accentuat de l’accés 
a l’educació. Durant aquests anys, a Catalunya primer es va universalitzar definitivament 
l’educació primària i es va erradicar l’analfabetisme entre els joves, i després, a partir de 
la LOGSE, aprovada l’any 1990 es va universalitzar, en fer-se veritablement obligatòria, 
l’educació secundària. També a partir dels anys cinquanta va augmentar exponencialment 
l’accés a la universitat (l’alumnat universitari a Catalunya, que no arribava a 7.000 persones 
l’any 1950, va passar a ser 12.000 l’any 1960, i d’aquí a quasi 54.000 l’any 1974 i a més de 
207.000 l’any 2015).4 Per això no pot sorprendre que, com destaquen Ariño i Llopis (2016), 
la xifra dels que o bé no saben llegir o escriure o bé no tenen estudis baixi des de quasi 
el 33% entre la població més gran de 65 anys al 4,5% entre els que tenen entre 25 i 64 
anys (dades del cens del 2011). També en l’altre extrem, la xifra dels que tenen estudis de 
tercer grau, destaca que, mentre que l’any 2011 un 7,4% de les persones majors de 65 
anys n’havien cursat, aquesta xifra pujava fins al 25,6% entre la població de 25 a 64 anys. 
Aquestes diferències també s’observen si es comparen l’EJC12 i l’EJC17, fetes amb cinc 
anys de diferència: mentre que en la primera els joves amb com a mínim un pare amb estu-
dis universitaris eren el 32,5%, en la segona, cinc anys després, havien pujat fins al 45,5%. 
També és important destacar que, entre els joves amb progenitors que tenien ocupacions 
elementals, el percentatge dels que com a mínim un d’ells tenia estudis universitaris havia 
passat d’un 8,6% el 2012 a un 20,3% el 2017. S’observa, en definitiva, que en el conjunt 
de la població ha pujat molt el nivell d’estudis i les diferències s’han modificat: el significat 
social de tenir estudis secundaris, i també d’haver anat a la universitat, és un altre.

4 Les dades fins a l’any 1974 són extretes de Colomer (1978: 139; no incorporen les escoles tècniques que després conformarien 
la Universitat Politècnica de Catalunya), i les del 2015, de l’Idescat (sense incloure els alumnes de màster, postgrau i doctorat).



Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2 / pàg. 37

En segon lloc, si s’analitza com els estudis dels progenitors van lligats, no al component que 
aglutina tots els ítems de cultura legítima, sinó a cada activitat en concret que la compon, 
i es compara amb com ho feia el 2012 (taula 1.11), es veu com, segons les dades de l’en-
questa, durant aquests cinc anys les diferències han disminuït en tots els casos menys en el 
d’assistir a actes polítics. Són diferències, a més, similars a les que s’observen en gran part 
de la resta d’activitats (en algun cas, això sí, una diferència inversa, com passa el 2017 amb 
assistir a actes religiosos, anar a comprar o veure la televisió). Aquestes dades, per tant, 
semblarien corroborar que ara és un moment en què fer o no fer les diverses activitats té 
menys a veure amb la posició socioeconòmica de la família i més amb la pròpia trajectòria. 

Taula 1.11. activitats d’oci realitzades “molt” o “força” sovint segons si algun dels 
progenitors té estudis universitaris o no. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2012 i 2017. 
Percentatge

 Variable

2012 2017
Evolució 

 diferènciaNo 
univ.

Univ. Dif. No 
univ.

Univ. Dif.

Variables del component  
cultura legítima

Anar al teatre 6,4 10,9 4,5 6,9 8,4 1,5 –3

Anar a espectacles de dan-
sa, òpera o música clàssica

3,7 7,1 3,4 6,5 6,1 –0,4 –3,8

Anar a exposicions o museus 
(excloses les visites per 
estudis)

9,3 16,0 6,7 9,0 12,4 3,3 –3,4

Assistir a actes polítics i 
reivindicatius

2,6 5,1 2,5 3,3 7,6 4,3 +1,8

Anar a concerts 17,6 26,3 8,7 15,9 19,5 3,7 –5,1

Llegir llibres (exclosos els 
d’estudi)

39,3 51,1 11,7 37,2 43,5 6,3 –5,4

Llegir el diari en paper 38,4 38,6 0,2 17,4 17,3 –0,1 s’inverteix

Viatjar fora de Catalunya amb 
amics o la parella

26,3 34,6 8,3 28,0 31,9 3,9 –4,4

Anar al cinema 25,2 32,7 7,5 31,0 32,4 1,4 –6,1

Resta de variables  
de pràctiques d’oci i cultura

Assistir a actes religiosos 11,1 6,2 –4,9 7,9 5,7 –2,2 –2,7

Estar amb amics al carrer o 
la plaça

53,0 60,2 7,3 44,3 49,5 5,2 –2,1

Anar a la discoteca 16,8 19,8 3,0 15,0 18,0 3,0 igual

Estudiar 34,3 50,1 15,9 41,8 54,0 12,2 –3,7

Fer esport o exercici 51,0 61,2 10,2 56,1 63,5 7,4 –2,9
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 Variable

2012 2017
Evolució 

 diferènciaNo 
univ.

Univ. Dif. No 
univ.

Univ. Dif.

Anar a comprar excepte pro-
ductes de primera necessitat

49,8 41,0 –8,8 36,3 33,0 –3,4 –5,4

Fer excursions 37,8 42,5 4,7 35,8 38,4 2,5 –2,1

Jugar amb videoconsoles, 
jocs d’ordinador...

24,2 21,8 –2,4 21,1 25,1 4,0 s’inverteix

Passejar 78,6 73,6 –5,0 71,8 72,2 0,4 s’inverteix

Quedar amb amics 80,2 86,0 5,8 67,4 77,1 9,8 +4,0

Sortir de nit 32,5 43,6 11,1 25,8 35,7 9,8 –1,3

Veure la televisió (la progra-
mació dels canals)

60,9 49,8 –11,0 49,5 42,6 –6,9 –4,2

Variables de la pregunta  
sobre activitat a internet

Comprar o vendre productes  25,3 — 26,1 — —

Conèixer gent  18,2 — 19,3 —

Descarregar jocs 6,8 39,7 — 9,6 44,4 — —

Descarregar música 39,6 — 46,6 — —

Descarregar pel·lícules 
d’internet

26,6 — 31,9 — —

Descarregar software 18,2 17,2 –1 21,8 20,8 –1 igual

Escoltar la ràdio o veure la TV 36,3 45,2 8,9 41,2 42,8 1,6 –7,3

Jugar a jocs en línia 17,6 20,5 2,9 16,5 21,1 4,6 +1,8

Llegir blogs o pàgines web 55,7 53,7 –2,0 66,7 56,0 –10,7 +8,7

Llegir el diari 38,6 35,4 –3,2 46,4 42,0 –4,4 +1,2

Utilitzar el correu electrònic 49,7 70,6 21 60,7 79,2 18,5 –2,5

Utilitzar les xarxes socials 62,7 72,7 10,1 71,4 77,6 6,3 –3,8

Xatejar 50,1 85,8 35,6 58,4 86,8 28,4 –7,3

Veure vídeos (Youtube, 
Vimeo...)

 70,4   75,6  —

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 i 2017 (Direcció General de Joventut)

Si en lloc de mirar el nivell d’estudis es mira el lloc de naixement dels progenitors, cal 
advertir, en primer lloc, que aquesta variable barreja el que socialment s’etiqueta com a 
“immigració”, és a dir, els estrangers per raons econòmiques que treballen als sectors 
baixos de l’estructura ocupacional, amb els estrangers en posicions socials consolidades, 
la qual cosa dificulta trobar pautes clares en els resultats. Entre els joves que tenen els 
dos progenitors nascuts a l’estranger, per exemple, prop de la meitat (43,7%) tenen com 
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a mínim un dels dos progenitors amb estudis superiors, i només en un de cada quatre 
casos (23,7%) tots dos tenen estudis primaris o menys. Hi ha una gran diversitat de nivells 
educatius, també entre la immigració econòmica en posicions baixes a l’estructura ocu-
pacional. Ara bé, la manca de lligam entre aquesta variable i els diferents components que 
s’han observat tant en l’anàlisi de regressió com en les correlacions directes, a l’apartat 
anterior, no s’explica només per aquesta diversitat de nivells d’estudis, ja que si s’analitzen 
les diferències a l’hora de fer activitats concretes (per exemple, les de cultura legítima) en-
tre aquells que tenen el mateix nivell d’estudis de les diferents procedències (taula A1.4 a 
l’annex), es veu que tampoc així apareix una diferència clara entre el fet de tenir progenitors 
nascuts a l’estranger i les pràctiques d’oci i consum cultural.

Com passava en el cas dels estudis dels progenitors, si es compara com han evolucionat 
les diferències entre el 2012 i el 2017 (taula 1.12), també es veu que durant aquests cinc anys 
s’han reduït significativament, i en alguns casos fins i tot s’han invertit (anar a espectacles 
de dansa, òpera i música clàssica, anar a exposicions o museus o llegir llibres, per exem-
ple). Caldria veure si aquest canvi tan marcat en les activitats d’oci i cultura de la població 
estrangera es deu a un canvi en la seva composició social (per exemple, que els sectors 
més descapitalitzats hagin retornat més als seus països d’origen com a conseqüència de la 
crisi econòmica), a l’assentament i mimetisme amb els fills i filles dels nascuts a Catalunya 
i la resta de l’Estat, o a una qüestió metodològica en la mostra de l’enquesta (una dificultat 
superior per accedir als fills i filles de les persones nascudes fora de l’Estat de famílies 
més descapitalitzades). 

Taula 1.12. activitats d’oci realitzades “molt” o “força” sovint segons lloc de naixement 
dels progenitors. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2012 i 2017. Percentatge

Variable

2012 2017

Evolució 
diferència

Com a 
mínim un 
a Cat. o 

a la resta 
de l’Estat

Tots dos a 
l’estranger

Dif. Com a 
mínim un 
a Cat. o 

a la resta 
de l’Estat

Tots dos a 
l’estranger

Dif.

Variables del component  
cultura legítima

Anar al teatre 9,8 2,2 –7,5 7,5 5,5 –2,0 –5,5

Anar a espectacles 
de dansa, òpera o 
música clàssica

5,6 2,3 –3,2 6,0 6,2 0,2 s’inverteix

Anar a exposicions o 
museus (excloses les 
visites per estudis)

12,1 8,8 –3,4 9,6 10,6 1,0 s’inverteix

Assistir a actes 
polítics (el 2017 “i 
reivindicatius”)

3,1 4,5 1,4 5,6 3,5 –2,1 s’inverteix

Anar a concerts (el 
2007 “de música 
moderna”)

23,6 11,2 –12,4 18,5 10,7 –7,8 –4,6
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Variable

2012 2017

Evolució 
diferència

Com a 
mínim un 
a Cat. o 

a la resta 
de l’Estat

Tots dos a 
l’estranger

Dif. Com a 
mínim un 
a Cat. o 

a la resta 
de l’Estat

Tots dos a 
l’estranger

Dif.

Llegir llibres (exclosos 
els d’estudi)

44,5 39,2 –5,3 38,4 39,4 1,0 s’inverteix

Llegir el diari en 
paper

38,7 37,8 –0,9 16,3 18,9 2,6 s’inverteix

Viatjar fora de Cata-
lunya amb amics o la 
parella

31,8 21,3 –10,5 29,7 25,4 –4,3 –6,3

Anar al cinema 30,2 21,5 –8,8 30,8 29,9 –0,9 –7,9

Resta de variables de  
pràctiques d’oci i cultura

Assistir a actes 
religiosos

1,7 29,3 27,6 3,6 16,2 12,6 –14,9

Estar amb amics al 
carrer o la plaça

54,6 57,8 3,2 49,0 37,0 –12,0 s’inverteix

Anar a la discoteca 21,6 7,9 –13,7 17,2 11,2 –6,0 –7,7

Estudiar 41,4 31,9 –9,5 46,7 43,3 –3,4 –6,1

Fer esport o exercici 56,0 49,6 –6,4 58,6 55,6 –3,0 –3,4

Anar a comprar 
(el 2017 “excepte 
productes de primera 
necessitat”)

44,5 54,0 9,4 33,2 40,2 7,0 –2,5

Fer excursions 45,4 22,4 –23,0 37,9 31,7 –6,2 –16,8

Jugar amb videocon-
soles, jocs d’ordina-
dor...

23,6 24,0 0,4 25,6 17,4 –8,2 s’inverteix

Passejar 76,3 78,0 1,7 71,0 72,8 1,9 +0,2

Quedar amb amics 54,6 57,8 3,2 74,2 60,5 –13,8 s’inverteix

Sortir de nit 42,1 20,0 –22,2 31,9 22,2 –9,7 –12,4

Veure la televisió (el 
2017 “la programació 
dels canals”)

52,2 71,2 19,1 45,8 49,1 3,3 –15,7

Variables de la pregunta  
sobre activitat a internet

Comprar o vendre 
productes

— — 26,3 19,6 — —

Conèixer gent — — 17,0 21,2 — —

Descarregar jocs 7,7 7,3 –0,4 —

Descarregar música 43,4 38,6 –4,8 42,1 37,8 –4,3 —



Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Volum 2 / pàg. 41

Variable

2012 2017

Evolució 
diferència

Com a 
mínim un 
a Cat. o 

a la resta 
de l’Estat

Tots dos a 
l’estranger

Dif. Com a 
mínim un 
a Cat. o 

a la resta 
de l’Estat

Tots dos a 
l’estranger

Dif.

Descarregar pel-
lícules d’internet

31,0 21,5 –9,5 —

Descarregar software 22,6 11,9 –10,7 19,6 15,5 –4,1 –6,5

Escoltar la ràdio o 
veure la TV

39,2 34,3 –4,9 43,8 43,2 –0,6 –4,3

Jugar a jocs en línia 19,2 12,9 –6,3 23,7 14,1 –9,6 +3,4

Llegir blogs o pàgi-
nes web

61,5 51,4 –10,1 54,4 50,7 –3,6 –6,5

Llegir el diari 43,0 34,6 –8,4 36,6 34,9 –1,7 –6,7

Utilitzar el correu 
electrònic (el 2007 
“per motius d’oci”)

55,3 46,4 –9,0 74,7 64,7 –10,0 +1,0

Utilitzar les xarxes 
socials (els exemples 
canvien)

68,2 59,3 –8,9 74,9 71,0 –3,9 –5,0

Xatejar (el 2017 
“Whatsapp, Messen-
ger, etc.”)

53,7 50,1 –3,7 85,9 83,9 –2,0 –1,7

Veure vídeos (Youtu-
be, Vimeo...)

— 74,0 68,9 –5,2 —

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 i 2017 (Direcció General de Joventut)

Tant en el cas del nivell d’estudis com en el del lloc de naixement dels progenitors, en tot 
cas, s’identifiquen uns canvis en relació amb l’enquesta del 2012 que conviden a plante-
jar-se preguntes. Molt probablement aquests resultats serien molt diferents si l’enquesta, 
a més d’aquest indicador genèric sobre activitats d’oci i cultura, i a internet, que recull la 
freqüència autopercebuda amb què es fa cada activitat proposada ( “molt”, “força”, “poc” 
i “gens”), recollís dades més concretes tant sobre la freqüència com sobre el tipus de 
consum dintre de cada categoria (els tipus de continguts, els gèneres, per tal d’identificar 
aquells “marcadors” de diferenciació, de distinció, d’estigmatització, etc.). Això no obstant, 
el canvi és rellevant i sembla apuntar —caldrà veure si es confirma en properes edicions de 
l’enquesta— a una indiferenciació més alta en el tipus d’activitats. La hipòtesi plantejada és 
que això no és el resultat d’un desdibuixament de la diferenciació social en les pràctiques 
d’oci i cultura, sinó del fet que passen a centrar-se amb més força no en les pràctiques 
sinó en la forma concreta que prenen les pràctiques.
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1.4.6. Privatització i crisi

Un darrer aspecte rellevant que s’havia comentat i en el qual caldria aprofundir és el de la 
possible “privatització”. S’havia vist, en la comparació entre la freqüència declarada amb 
què es fan les diverses activitats el 2012 i el 2017, que es corroborava el canvi en l’ecologia 
de les pràctiques d’oci i cultura en la direcció d’una davallada d’activitats fora de casa i un 
augment d’activitats que, en gran part, es feien a casa. No es pot dir, amb les dades dis-
ponibles, l’abast i significació d’aquesta tendència, ni tampoc és fàcil aventurar fins a quin 
punt aquesta disminució d’activitats d’oci fora de casa té a veure amb la crisi econòmica, 
com apunten López-Sintas et al. (2012) o Ariño i Llop (2016), o amb un procés privatitzador 
més general, lligat, o no, a la irrupció de les tecnologies digitals de comunicació. 

En favor de la tesi de l’impacte de la crisi econòmica, López-Sintas et al. argumenten (2012: 
67) la disminució de les activitats més costoses, com anar al cinema, anar al teatre, viatjar 
fora de Catalunya amb amistats o la parella i anar a comprar. Les dues darreres havien 
augmentat entre el 2002 i el 2007 per, a partir d’aquell moment, que coincideix amb l’inici de 
la gran crisi econòmica, disminuir significativament. També destaquen que, a partir de les 
seves dades, l’impacte de la crisi es fa notar molt especialment entre els joves adults (d’en-
tre 25 i 34 anys).5 Ariño i Llop, per la seva banda, destacaven que l’any 2014 el 59% dels 
joves declarava haver reduït la seva despesa en consums culturals (2016: 24) i que, mentre 
que l’any 2006 la baixa participació en activitats culturals que requereixen desplaçament, 
pagament d’entrades i altres costos s’explicava per part dels protagonistes, sobretot, en 
termes de manca d’interès i falta de temps, l’any 2014 la raó més esmentada era el preu. 

Per mirar de tenir més pistes sobre el grau en què les mancances econòmiques, lligades 
o no a la crisi, són un element important, a la taula 1.13 es presenta com els ingressos 
individuals es relacionen amb les activitats de sociabilitat fora de casa que tendeixen a 
implicar una despesa rellevant i, també, amb aquelles en què no necessàriament és així 
(en aquestes hem inclòs la variable “quedar amb els amics”, que probablement inclou molt 
més que la resta tots dos tipus de situacions). Així, s’ha analitzat el grup de joves adults, el 
grup que segons l’estudi de López-Sintas et al. (2012) més evidenciava l’impacte de la crisi, 
però no en termes d’edat sinó centrant-se en els joves que ja no estudien. I dintre d’aquests, 
s’ha diferenciat entre els que tenen estudis secundaris o universitaris, per aïllar també la 
influència d’aquesta variable, que s’ha vist que és important i està desigualment repartida.

El que s’hi veu, amb totes les precaucions amb què s’ha de prendre una taula merament 
descriptiva d’una relació directa (com totes les d’aquest apartat) i on, per tant, no es con-
trola la influència de la resta de variables estructurals, és que formar part dels dos quartils 
baixos o dels dos quartils alts d’ingressos6 podria tenir una relació amb algunes de les 
pràctiques (anar a comprar la que més) i gens o pràcticament gens amb d’altres (anar al 
cinema, per exemple). En tot cas, es veu que quan apareix una possible relació no sempre 
és de manera ni homogènia ni clara, ja que les diferències canvien sovint segons si mirem 

5 No queda clar, això no obstant, fins a quin punt aquest lligam no és una relació espúria pel fet que en aquest grup d’edat hi ha 
molts més joves amb fills, un grup que va associat a una baixada molt marcada en les pràctiques d’oci i cultura que requereixen 
despesa recollides per l’enquesta.

6 S’han triat els ingressos individuals només dels joves que no estudien perquè els dels que sí que ho fan se situen molt més que 
la resta en el quartil més baix d’ingressos individuals.
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els joves amb estudis secundaris o amb estudis universitaris (com passa amb anar al 
teatre o amb viatjar fora de Catalunya amb els amics i la parella). No sembla fàcil, doncs, 
identificar una pauta clara, i per tant caldria entendre els canvis en l’ecologia de pràctiques 
d’oci i culturals com el resultat de diferents vectors, en què la disponibilitat econòmica seria 
només un dels elements a tenir en compte.

Taula 1.13. activitats socials amb o sense despesa realitzades “molt” o “força” sovint 
segons el quartil d’ingressos individuals, per nivell d’estudis. Joves de 15 a 34 anys que no 
estudien. Catalunya, 2017. Percentatge

Activitat

Nivell d’estudis

Secundaris Universitaris

Quartils més 
baixos 

d’ingressos

Quartils més alts 
d’ingressos

Quartils més 
baixos 

d’ingressos

Quartils més alts 
d’ingressos

Activitats socials amb  
probable despesa

Anar al teatre 7,7 6,5 3,9 12,5

Anar a espectacles de 
dansa, òpera o música 
clàssica

12,1 2,2 6,6 9,4

Anar a concerts 11,5 13,3 21,3 24,4

Viatjar fora de Catalunya 
amb els amics o la 
parella

27,0 30,4 30,2 55,3

Anar al cinema 30,4 31,4 28,5 31,4

Anar a la discoteca 13,2 11,1 16,4 12,2

Anar a comprar excepte 
productes de primera 
necessitat

33,9 42,2 27,3 40,5

Sortir de nit 17,9 21,2 31,5 33,7

Activitats socials que no  
impliquen necessàriament  
despesa 

Passejar 66,6 73,2 73,6 80,5

Quedar amb amics 59,6 67,8 70,6 79,7

Estar amb amics al 
carrer o la plaça

41,3 40,0 45,5 41,9

Font: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (Direcció General de Joventut)
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1.5. conclusions

El capítol començava plantejant un marc d’anàlisi que, malgrat advertir el caràcter parcial 
de les dades relatives a les pràctiques d’oci i culturals, intentava aportar llum sobre 1) les 
tendències observades en relació amb l’EJC de 2012; 2) les diferències internes, entre els 
joves, d’aquestes pràctiques d’oci i culturals, i 3) l’impacte que fenòmens com les migra-
cions, el nivell educatiu o el context de crisi poden tenir en les formes de consum cultural. 
Amb les dades disponibles, aquests són elements difícils de discernir els uns dels altres, 
però l’anàlisi que s’ha fet sí que permet aportar alguns elements d’interpretació interessants, 
si bé més en forma de preguntes que no pas de respostes concloents. S’agrupen en dos 
apartats: les relatives a l’ecologia de les pràctiques d’oci i culturals i les relatives a la seva 
articulació amb les estructures socials.

1.5.1. Ecologia de les pràctiques d’oci i culturals

L’ecologia de les pràctiques d’oci i culturals està sempre en transformació. I en l’actualitat 
és una obvietat dir que no només internet i la tecnologia digital, sinó també les noves 
formes de socialitat, estan modificant com la gent es mou per l’espai, com s’organitza i 
com passa el temps. A partir de l’anàlisi de l’enquesta han emergit quatre preguntes a 
resseguir en el futur.

a) La cultura legítima disminueix? En primer lloc, s’observa que una forma de consum cul-
tural molt estable, el consum de cultura legítima, dona alguns símptomes de disminuir 
lleugerament. Si això fos una tendència amb més recorregut es plantejaria un escenari 
molt rellevant, ja que es donaria la paradoxa que les generacions més educades de la 
història de Catalunya serien les que menys pràctiques d’oci i cultura legítima mostrarien. 
Les dades, però, són poc clares en aquest sentit, ja que la disminució no és ni molt 
menys homogènia, ni entre les diferents pràctiques ni entre els diferents grups d’edat 
de joves. També és possible, a més, que les diferències tinguin a veure amb aspectes 
metodològics, ja que la mostra de l’EJC del 2012 sobrerepresentava els joves de classe 
mitjana, amb més inclinació a la cultura legítima.

b) Es consolida internet? Si bé internet sens dubte genera una ecologia comunicativa in-
estable, en tant que sotmesa a novetats i transformacions constants, sí que s’observa 
una consolidació i també un inici de saturació de pràctiques molt noves que han trans-
format la manera d’estar junts (de comunicar-nos), com ara les xarxes socials i l’accés 
i distribució de continguts (diaris, música, etc.). Es parla de consolidació i saturació 
perquè l’augment sostingut de l’ús d’internet per oci, que ha implicat una pèrdua de 
pes de mitjans tradicionals com la premsa i la televisió per canals, també ha començat 
a veure com algunes de les seves pràctiques són parcialment substituïdes per d’altres 
de més noves. Així, si bé entre el conjunt de les persones joves la majoria d’usos d’oci 
d’internet han crescut, alguns han disminuït significativament, com llegir el diari per 
internet o llegir blogs i pàgines web. I encara d’altres s’han estancat o han disminuït 
lleugerament, com descarregar programari, pel·lícules, música i jocs. Si s’analitza la 
franja d’edat que més ràpidament s’apropia de les novetats d’internet, la dels més joves, 
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les pràctiques en declivi ho són de manera més accentuada (descarregar pel·lícules, 
música, jocs o programari, o llegir blogs o pàgines web), i altres pràctiques minven (com 
utilitzar les xarxes socials). Com en la resta de pràctiques d’oci i cultura, en tot cas, el 
límit de l’anàlisi que hem fet rau en la impossibilitat de distingir en cada tipus d’ús tant 
els diferents continguts com les diverses disposicions (més irònica, més distreta, més 
instrumental) davant d’aquests continguts.

c) Se surt menys? L’anàlisi comparativa amb l’EJC de 2012 indica que hi ha hagut una 
disminució significativa de les pràctiques de socialitat juvenil clàssiques associades al 
fet de sortir, i no només les que poden anar associades al poder adquisitiu, com sortir 
de nit, anar a la discoteca i anar a concerts, o també anar a comprar, sinó també les 
que tradicionalment no han anat (necessàriament) associades a cap tipus de consum, 
com quedar amb els amics, passejar i estar amb els amics al carrer o a la plaça. Caldrà 
veure en les properes onades si aquesta tendència té més recorregut i si va associada a 
formes emergents d’oci, sigui en relació amb la “privatització” i la irrupció de l’oci digital, 
que estructura l’oci i la socialitat de maneres diferents, o a noves formes d’entendre el 
procés de fer-se gran.

d) Es dona diferenciació i omnivorisme en l’oci i la cultura? Mitjançant una anàlisi factorial 
que ha analitzat les tendències d’agrupació en la pregunta d’oci i cultura, s’han identificat 
sis components que, conjuntament, expliquen el 61,2% de la variància: sortir, exercici, 
videojocs, majoritari, escolar, social majoritari i consum d’informació. L’anàlisi factorial 
de la pregunta d’oci digital ha identificat tres components que conjuntament expliquen 
el 55,6% de la variància: social majoritari, consum d’informació i multimèdia. En rela-
cionar aquests components entre ells, s’ha vist que aquests diferents patrons no ens 
parlen en general de tipus de joves diferenciats, ja que la tendència a fer habitualment 
pràctiques d’oci d’un tipus no només no va en detriment de fer-ne d’un altre, sinó que 
fins i tot tendeix a anar lligada a fer-ne d’altres. És a dir, que no es parla de pràctiques 
excloents entre elles. Això no permet dir que s’està davant formes omnívores d’oci i cul-
tura, ja que el més important per entrar en aquesta discussió és poder distingir aquells 
elements, dintre de cada tipus de pràctiques d’oci i culturals (dintre de mirar la televisió, 
dintre d’anar al cinema, dintre de passejar), que marquen les fronteres del gust (distingit, 
barroer, etc.), i aquesta és una informació que no ofereix l’enquesta.

1.5.2. L’articulació amb les estructures socials 

La segona gran àrea d’anàlisi de les pàgines precedents és el lligam entre aquesta ecologia 
de pràctiques d’oci i cultura i les estructures socials. Hem analitzat les correlacions direc-
tes entre els components de l’anàlisi factorial i les variables estructurals triades, que han 
sigut edat, nivell d’estudis, activitat principal objectiva dels entrevistats, sexe, situació de 
convivència, variables amb poca influència, grandària del municipi, lloc de naixement dels 
progenitors, nivell d’estudis dels progenitors, llengua a la llar d’origen i, finalment, llengua 
habitual. Tot seguit, s’ha fet una anàlisi de regressió múltiple per veure quina és la influència 
neta de cada variable. En aquest cas, les preguntes que recullen el més significatiu de 
l’anàlisi són aquestes:
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a) Com canvia l’articulació entre transició i pràctiques d’oci i consum? De la mateixa ma-
nera que s’ha comentat que l’ecologia de les pràctiques d’oci i cultura està en contínua 
transformació, també passa el mateix amb la seva articulació amb el procés de fer-se 
gran. L’anàlisi mostra clarament com, a banda del sexe, les variables que més pes tenen 
en les diferències són l’edat, el nivell i la situació d’estudis dels joves, l’activitat principal 
dels entrevistats i la situació de convivència. La pregunta és com es modificaran aques-
tes articulacions els anys vinents. Com ja s’ha comentat, per exemple, les variacions en 
les formes de cultura legítima estan canviant en direccions diferents segons els grups 
d’edat o les formes d’oci a internet. Resseguir aquestes evolucions diferencials ens 
ajudarà a entendre com les pràctiques d’oci i cultura pauten i estructuren d’una o altra 
manera el pas per la joventut. 

b) El nivell socioeconòmic de la família d’origen no té cap influència? Sorprenentment, 
ni en les correlacions directes ni sobretot en l’anàlisi de regressió les variables més 
lligades a l’origen social dels progenitors ha mostrat tenir un pes remarcable. Ni el nivell 
d’estudis del pare o la mare ni el lloc de naixement ni la llengua d’origen han mostrat 
tenir una incidència clara, la qual cosa representa una diferència en relació amb anàli-
sis anteriors (Miret et al., 2008; López-Sintas et al., 2012), molt especialment en relació 
amb el component de cultura legítima. Això podria voler dir que hi ha un canvi en la 
manera d’articular la posició social i les pràctiques d’oci i cultura, potser lligat al fet que 
el nivell educatiu dels progenitors està augmentant molt ràpidament, però la hipòtesi 
del capítol apunta que el canvi no implicarà una dissolució de les diferències segons 
el nivell socioeconòmic, sinó que les farà més subtils, lligades no pas al fet de fer o no 
una activitat, sinó al tipus de contingut dintre d’aquestes. És a dir, que les diferències 
es mantenen però no tant en la distinció entre fer o no fer un tipus d’activitat, sinó en el 
contingut concret dintre d’aquesta activitat (quin tipus de programa de televisió, d’obra 
de teatre, de gènere musical, de llibre llegit, etc.) i la manera de viure la pràctica (de 
manera més distreta, més social, més lúdica, més distanciada, més distingida, més 
irònica, etc.). Les anàlisis concretes del darrer apartat, per exemple, en relació amb les 
aficions declarades, semblen apuntar en aquesta direcció.

Tots aquests interrogants plantejats per les observacions i troballes de l’anàlisi que s’han 
proposat interpel·len a resseguir, els anys vinents, tant les futures edicions de l’enquesta 
com recerques més orientades a aquest àmbit de la realitat juvenil, tant quantitatives com 
qualitatives. Només així s’aconseguirà entendre la realitat dinàmica de les pràctiques d’oci 
i cultura.
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