EQUIPAMENT DE PROXIMITAT: CENTRE CÍVIC, ESPAI CÍVIC i LOCAL SOCIAL.
DEFINICIÓ DELS DIFERENTS ESPAIS DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS DE
L’AJUNTAMENT DE GIRONA, TRES EQUIPAMENTS AL SERVEI D’UN MODEL.
CENTRE CÍVIC
Actualment, tenim a la ciutat 8 centres cívics
Equipament de proximitat de titularitat pública municipal i el seu àmbit de servei és
bàsicament territorial. Estan descentralitzats, repartits pels diferents sectors de la ciutat,
tenen unes dimensions entre 1000 i 2000m2, a voltes annexionats amb altres equipaments,
com les biblioteques.
Moltes vegades hem fet servir l’expressió de que els centres cívics son places públiques
cobertes, en el sentit de que son espais de trobada, de relació, de manifestacions
col·lectives. No son simples contenidors d’activitat o hotels d’entitats, tenen un model propi.

Els centres cívics son instruments de política social per treballar en les
relacions socials a través de la cultura i la participació. És a dir, son espais amb una
direcció i una intencionalitat que requereix de processos estratègics, de recursos humans i
materials per desenvolupar-ho.

El centres cívics son espais d’oportunitats, que doten als barris d’un lloc de
trobada, de relació, de formació i de participació ciutadana.
Facilitant la cultura com instrument per expressar-se i com a dinamització social. Fomentant
l’educació permanent com a desenvolupament autonomia i sociabilitat. Promocionant i
donant suport a l’associacionisme i la participació ciutadana.

El centres cívics son espais de ciutadania i per a la ciutadania, un espai per
trobar-se i relacionar-se, per participar, un espai per a construir col·lectivament
projectes d’alt valor social.
L’entenem com espai facilitador de processos i dinàmiques col·lectives: 500 associacions
passen per la xarxa, 200 entitats organitzen activitats i el 80% de tota l’acció en els centres
cívics. Les entitats són les protagonistes; les generadores de programació amb el suport
dels professionals i equips municipals.

Els centres cívics enforteixen els vincles i les relacions de confiança,
incrementen la possibilitat d’establir noves xarxes relacionals, facilitant la participació
individual i col·lectiva, posant en relació la població amb el seu territori immediat. Els
centres cívics els entenem com espais dinàmics, oberts al conjunt de la ciutadania, que
s’adapten a les necessitats socials, oferint accessibilitat i proximitat de determinats serveis
socials, cultural i educatius.
La xarxa de centres cívics treballa amb sentiments i necessitats vitals: necessitat de
pertinença, d’existir socialment, de superar la soledat, de contacte humà, de donar,
d’organitzar i organitzar-se. Espai de construcció de ciutadania i d’enfortiment democràtic.
La xarxa de centres cívics de la ciutat de Girona és un be social per excel·lència,
degut a que és el producte de les relacions socials que l’han construït, l’han fet
evolucionar i el mantenen viu. Ciutadans, associacions, polítics i professionals van
dibuixant cada dia la dimensió, imprimint la força d’aquest instrument de política
social que fem entre tots coresponsablement.
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ESPAI CÍVIC
Actualment, tenim a la ciutat 10 espais cívics
Equipament de proximitat, vinculat als centres cívics i que manté les característiques de la
definició del centre cívic, però que es diferencia per unes dimensions d’espai més reduïdes,
una major cogestió amb les entitats i una major atenció a un grup de població o a un barri
concret.
En un mateix àmbit territorial poden haver-hi diferents espais cívics que tenen com a
referència de gestió el seu centre cívic, actuant des de la complementarietat.
Els Espais Cívics, es caracteritzen per un major protagonisme associatiu, que dinamitza la
població i/o el territori d’influència, amb una estreta cooperació del centre cívic referent.
Els espais cívics permeten arribar amb més proximitat i més cogestió a una determinada
població, com la gent gran o els joves; també pot incidir en una part del territori més
perifèrica o allunyada del centre cívic

LOCAL SOCIAL
Actualment, tenim a la ciutat 17 locals socials
Equipament de proximitat de titularitat variable (pot ser municipal, supramunicipal,
associativa o privada). Tot i la diversitat, l’ajuntament cerca una complementarietat /
coherència en les actuacions territorials. La xarxa de centres cívics ofereix suport en la
gestió dels espais i dinamització a diferents nivells, a partir de convenis de col·laboració o
d’altres formes de col·laboratives.
Són espais de gestió ciutadana, dinamitzats per entitats dels barris on estan ubicats,
principalment associacions de veïns.
Els centres cívics donen suport a l’associació i a les activitats del local, sempre al ritme i
voluntat de les entitats; El suport es pot concretar en per exemple, la difusió, el
manteniment de l’espai, suport logístic, en algunes accions,...etc.
El Local social és bàsicament un espai cedit a una associació per realitzar activitats
d’interès col·lectiu amb col·laboració municipal pel manteniment i funcionament del local

Equipaments de proximitat relacionats amb la XCC.
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35 espais per un model de XCC
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CENTRE CÍVIC

DENOMINACIÓ LOCAL
1. Espai Cívic Mercadal
2. Espai Cívic Rosaleda

BARRI VELL
(6)

3. Local Social Vall de Sant Daniel
4. Local Social Vista Alegre
5. Local Social Torre Gironella
6. Local Social CREC – Vall de Sant Daniel

PONT MAJOR
I PEDRET
(4)

7. Espai Cívic Casa Rector Pont Major
8. Local Social Campdorà
9. Local Social Montjuic
10. Local Social CC Pont Major (Grup Sindical)
11. Espai Cívic Casal Gent Gran Taialà
12. Espai Cívic Taialà
13. Local Social Associació de Veïns, Fontajau 1-3, 5-7

TER
(7)

14. Locals Socials Fontajau 2
15. Local Social La Guingueta (Fontajau)
16. Local Social A.Veïns Sant Ponç
17. Local Social A.Veïns Germans Sàbat

18. Espai Cívic Casal Gent Gran Sant Joan
19. Espai Cívic Casal Gent Gran Sta Eugènia
ST EUGÈNIA
(4)

20. Espais Cívics La Marfà
21. Local Social Ateneu Eugenial -

Antiga Biblioteca

Salvador Allende
ST NARCÍS
(1)
PLA DE PALAU
(2)

22. Local Social A. Veïns St Narcís Sud

23. Local Social Palau Sacosta
24. Local Social c/ Migdia
25. Espai Cívic Pl. Llimoner

ONYAR
(3)

26. Espai Cívic Grup Sant Daniel. (Girona Est)
27. Local social c/ Noguer (abans de la Pl. Llimoners)
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