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Esïêeåæt$wos" Programa per atansar la
cultura a persones en risc dþxclusió.
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Ar*, La Panera inaugura avui una nova
edició de la Biennal amb set artistes./j r /u al

POBLACó N * ËçE

No pertanyen a capassociadó
I Pugen un 9%o les persones que no formen
part d'entitatt que representen el 500/0.

Pertanyen a difelenß entitats o associacions
POBI-ACIÓ DE 16 ANYS O MÉ5

Sindicat o partit polÍtic

Club esportiu

Associació professional

Associació de veihs

Associació ecologista, comitès de solidaritat ONìG

Associació cultural

Casal dejubilats
Centre excursionista, casal de joventut, esplais, escoltes

Un altre tìpus d'associacions

Les relacions

familiantambé
es fefreden

I lJenquesta de I'Idescat
també posa de manifest
que els lleidatans tenen ca-
da vegada menys contac-
te a¡nb els familian que no
viuen a casa. Entre el 2006
i el 20L1- s'han redurt a la
meitat els que hi'contac-
ten cada dia.

R. RfOs
I LLEIDA lUns 157.000lleidatans
de més de 16 anys pertanyen
a alguna associació o entitat, xi-
fra que representa poc més del
40 per cent de la població, se-
gons les últimes dades publi-
cades per-l'Institut d'Estadísti-
ca de Catalunya referents a una
enquesta de condicions de vida
feta el2011.Aquesta xif¡a d'as-
sociats s'ha reduït aproximada-
ment un 13% coincidint amb
els anys de crisi,ja que el 2006
eren més de 1-80.000 i suposa-
ven més de la meitat'dels ve-
rns de les comarques deFonent.
"La crisi està tenint uns efectes
devastadors i estan canviant les
prioritats.Ara, pertànyer a una
associació és una necessitat se-
cundària", explica Dolors Ma-
yoral, professora de sociologia
de la UdL.

Segons les dades de l'Idescat,
el descens es produeix en tot ti-
pus d'entitats (des d'associaci-
ons de verns fins a culturals, pas-
sant per les professionals, els
sindicats i, especialment, els ca-
sals de jubilats), excepte en les
esportives, on es regisha r¡n lleu-

TIPUS D'ENTITATS

El descens de membres

es produe¡x en tot tipus
d'associacions, excepte

en les esport¡ves

ger augment.
"En els últims quatre o cinc

anys els membres de les associ-
acions de vetns de Lleida s'han
reduït entre un l-5 i un 20 per
cent. No és tant pel fet de pa-
gar-ne la quota, que és molt bai-
xa, sinó perquè la gent estalvia
en tot i també en els cursos que
organitzem", explica Joaquim
Mateo, president de la Federa-
ció d'Associacions deVerns de
Lleida. Mateo també apurita
com a motiu el descens de l'in-
terès dels joves per for:rrar part
de les associacions. I és que mol-
tes vân tindre el moment d'es-
plendor a les dècades dels se-
tanta i vuitanta, amb una fun-
ció clarament reivindicativa que
ara ja s'ha desvirtuat. No obs-
tant, i malgrat aquesta tendèn-
cia ala baixa en el món asso-
ciatiu, els lleidatans tenen un
percentatge més elevat d'afi-
liació que a la resta de Catalu-
nya, segons un treball elaborat
pels sociòlegs lleidatans Dolors
Mayoral i Fidel Molina.

El nombre de lleidatans que pertanyen a una entitat cau un |3o/o en 5 anys i ja només formen part

d'alguna quatre de cada deu I I Xê u $u sxn* ü eå pmc $ $ ,

r Pertanyen a alguna associació
I La pertinença a entitats ha caigut a

Ponent un 1 3olo des del 2006.

Font: lnstitut d'Estadíst¡ca de catalunya.

lmatge del passat mes dbctubre d'una assemblea de |ãssociació de veihs de Pardinyes.

<Pertànyer a una assoc¡ació ara és secundari>

DolorsMayoral i

PRoFEssoRADEsocroLocrA i
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A què creu que es podria
deure el descens del nombre
de persones associades?
La crisi està tenint efectes
devastadors i persones' que
han perdut la feina tenen un

desordre a la seua vida. Can-
vien les prioritats i pertàrryer
a una associació és una ne-
cessitat secundària.
També es deu a una pèrdua
d'interès pel món associatiu
entre els joves?
Les associacions cômplien
una funció social i dinamit-
zadora, però ara la gent jo-
ve ja no ho veu així i no s'in-
tegren a entitats.

En l'època que vivim també
ens hem fet més individua-
listes...
La situació més relaxada que
vivíem abans de la crisi faci-
litava les relacions i ata s'es-
tan refredant. Les xanres so-
cials i les noves forrnes de co-
municació també estan te-
nint una incidència en les re-
lacions socials de les perso-
nes,


