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QÜESTIONARI ALS MEMBRES DE LES COLLES DE BARCELONA 

Fitxa tècnica: qüestionari de Google Forms enviat per les colles als seus castellers i castelleres. 

Respostes rebudes entre el 21 de gener i 4 de febrer.  

S’han rebut un total de 952 respostes, per sobre de les previsions inicials. Per valorar aquest 

número, un possible criteri és tenir en compte que el número teòric de persones assegurades 

de les vuit colles segons la CCCC és d’un total de 1325. Per tant, 952 respostes són el 72% dels 

assegurats. Cal tenir en compte que l’assegurança inclou els menors de 18 anys, que en canvi 

estan exclosos de l’enquesta.  

Per tant, podem considerar que pel volum de respostes rebudes, aquestes tenen una alta 

representativitat pel que fa al col·lectiu enquestat. A més, les respostes són força homogènies 

entre colles, amb poques variacions significatives i quan hi són, sovint són fàcils d’explicar (per 

exemple, la diferència entre colles noves, nascudes els darrers cinc anys, i la resta). Finalment, 

cal destacar que la majoria de respostes donen un resultat clar, amb majories fortament 

decantades, i que les respostes a preguntes diferents són coherents entre elles. Tot això ens fa 

concloure que la informació obtinguda és coherent i valuosa.  

Aquest qüestionari s’ha dut a terme en el marc de l’Observatori de l’Afectació de la Covid-19 a 

les colles castelleres de Barcelona, impulsat pel Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells 

(CEPAC), juntament amb la Coordinadora de Colles Castellers de la Ciutat de Barcelona (CCCCB) 

i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).  

 

IDENTIFICACIÓ DELS ENQUESTATS 

La distribució dels enquestats segons grups d’edat i gènere sembla a priori força representativa 

de la realitat actual de les colles. (el comentari després dels gràfics) 
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D’altra banda, i com resultava esperable, els castellers que han respost l’enquesta són sobretot 

els que podríem considerar que conformen el nucli central o habitual de les colles. Tres de 

quatre asseguren que participaven en la majoria dels assajos i actuacions i gairebé la meitat fa 

més de set anys que fan castells.  
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VALORACIÓ DE LA TEMPORADA 2020 

El 72,2% de les persones enquestades estan d’acord o molt d’acord amb la frase “el 2020 he 

trobat a faltar molt els castells”. Només un 10,8% diuen que hi estan en desacord o molt en 

desacord.  

Nota: els gràfics de barres marquen el grau d’identificació amb l’afirmació de l’enunciat, que va 

des de l’1 (molt en desacord) al 5 (molt d’acord).  

 
Igualment, els enquestats asseguren de forma majoritària (68%) que el que han trobat a faltar 

ha estat tant les relacions socials dins la colla com fer castells pròpiament, si bé sembla que el 

primer element és més valorat. En aquest cas, només el 5% diuen que no han trobat a faltar 

gens els castells ni la colla (coherent amb la pregunta anterior).  
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Una mica més de la meitat de les persones enquestades estan d’acord o molt d’acord amb que, 

malgrat tot, durant el 2020 s’han sentit vinculats a la colla i al món casteller. En canvi, només 

una de cada cinc s’ha sentit allunyada dels castells el 2020 malgrat la manca d’activitat.   

 
La majoria dels castellers enquestats asseguren haver participat en alguna activitat de la colla, 

ja sigui via xarxes socials, activitats virtuals o presencials. Només el 29% no n’ha participat en 

cap. Això es pot interpretar com un bon resultat de les colles en el sentit d’haver arribat als seus 

components, almenys els més implicats, malgrat les dificultats. 

 

 
 

 
Precisament, un dels resultats més contundents, potser, fa referència a la valoració de la feina 

duta a terme per les colles el 2020. Set de cada deu respostes estan d’acord o molt d’acord en 

que la seva colla ha treballat bé, dins les circumstàncies, per mantenir viva l’entitat, i en canvi 

menys del 10% hi estan en desacord o molt en desacord. Aquests resultats són també coherents 

amb els de la pregunta de resposta oberta “Mentre no es pugui assajar, què creus que hauria de 
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fer la teva colla que no estigui fent?”, en què moltes de les respostes han estat del tipus “ho 

estan fent bé”, “fan tot el que poden”, “continuar igual” “no s’hi pot fer més”.  

 
 
IMPACTE DE LA COVID-19 A LA COLLA 

Els castellers i castelleres de Barcelona tenen clar que l’impacte de la pandèmia i l’aturada que 

se n’ha derivat serà molt important. Gairebé tres quartes parts creuen que perjudicarà molt la 

seva colla, i només un 5% creuen que l’impacte serà petit.  
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PERSPECTIVES DE CARA AL 2021 

Els membres de les colles de Barcelona no són gens optimistes respecte la possibilitat de tornar 

a fer castells durant la temporada 2021. Només l’11% ho veuen factible, mentre que el 69% ho 

descarten.  

 
 
EL RETORN A L’ACTIVITAT CASTELLERA 

Resulta interessant constatar com, malgrat la consideració clara que la situació d’aturada actual 

és molt negativa per la colla, tampoc no es vol un retorn precipitat. Així, el 44,3% estan d’acord 

amb què les colles han de fer tot el que puguin per tornar a l’activitat el més aviat possible, però 

també un 48,9% creuen que tampoc és tan greu si el 2021 es tanca sense castells. De fet, el 

resultat més contundent d’aquesta sèrie d’afirmacions és el corresponent a l’afirmació “la salut 

és el més important; no hi ha pressa per tornar a fer castells”: el 84,3% dels enquestats hi estan 

d’acord. La conclusió clara d’aquesta sèrie de tres preguntes és que cal treballar fort pel retorn 

a l’activitat, però sense mai traspassar el límit que pugui afectar a la seguretat sanitària.  
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En tot cas, com s’ha de donar aquest retorn a l’activitat castellera? Les respostes ens donen 

algunes pistes clares sobre les preferències dels castellers i castelleres de la ciutat de Barcelona. 

Hi ha un consens majoritari en què el retorn ha de ser coordinat i que, en la mesura que sigui 

possible, es doni al mateix temps per a tot el col·lectiu. Així, gairebé sis de cada deu estan d’acord 

o molt d’acord amb què “el més important és que tornem tots els castellers i totes les colles 

alhora” i només un 15% hi estan en desacord.  

És clar que a priori el model de retorn preferit és aquell en què es pugui tornar a assajar amb 

total normalitat el més aviat possible, és a dir, amb el gruix de la colla. Així el 57% estan en 

desacord o molt en desacord amb la possibilitat que els assajos en grups reduïts i tancats 

s’allarguin en el temps (només un 22%, per contra, no hi veuen problema). Encara més 

contundent és l’oposició a la idea de donar prioritat en el retorn a l’assaig a determinats 

col·lectius com els castellers de tronc: més de tres quartes parts dels enquestats hi estan en 

desacord o molt en desacord.  
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L’enquesta també constata que hi ha una certa preocupació en les implicacions per la salut d’un 

retorn als assajos. Així, gairebé el 60% dels enquestats reconeixen que els fa “respecte” tornar 

a assajar ja que entenen que “un assaig casteller és un espai especialment propici per la 
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transmissió de la Covid-19. Conseqüentment, una majoria encara més àmplia, a tocar del 70%, 

creuen que les persones que participen als assajos s’hauran d’haver vacunat o bé fer-se una 

prova de diagnòstic abans.  

Curiosament, pràcticament el mateix percentatge, un 70,1%, diuen que estan disposats a 

vacunar-se, amb un 20,4% que manifesta voluntat de fer-ho però un punt de prevenció que els 

porta a esperar-ne els resultats. Només un 2,9% manifesten obertament la seva negativa a 

vacunar-se, tot i que també hi ha un 6,6% que no ho saben o prefereixen no contestar 

(percentatge que pot incloure persones contràries a la vacunació). En tot cas, serien resultats 

que mostren una major confiança en la vacunació d’altres enquestes a la població general.  

Sigui com sigui, el que sí genera rebuig és la possibilitat que el propi casteller hagi d’assumir el 

cost de les proves diagnòstiques prèvies a un assaig. Només un 19% hi estaria d’acord, mentre 

que el rebuig seria de prop del 60%.  
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Finalment, hem preguntat als membres de les colles quina és la previsió o voluntat que tenen 

pel que fa al seu retorn a l’activitat castellera. Gairebé el 90% preveuen tornar a la colla, la 

majoria amb el mateix nivell de compromís que ja tenien (pràcticament la meitat de les 

respostes), mentre els que ho farien amb més o menys nivell de compromís se situen prop del 

20% cada grup (per sobre els primers; per sota els segons). Si donem per bones aquestes dades, 

això suposaria una incidència relativament baixa de la pandèmia i l’aturada sobre el compromís 

dels castellers i les castelleres. Cal recordar, però, que la nostra mostra està composada sobretot 

per persones que el 2019 van ja van tenir un compromís fort amb la colla i eren veterans en 

l’exercici de l’activitat castellera.  

Pel que fa al 10,2% que responen que potser no tornaran a la colla, l’anàlisi de les respostes a 

d’altres preguntes apunten a què són castellers i castelleres que prèviament a la situació de 

pandèmia ja estaven menys implicats, que el 2020 han participat molt poc en activitats de la 

colla i que també tenen una major preocupació per la situació sanitària.    
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