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XARXA DE CENTRES CÍVICS

25 anys de XARXA DE CENTRES CÍVICS A GIRONA



Els Centres Cívics de l’Ajuntament de Girona són equipaments de titularitat
pública, que formen part de la política social municipal.

Són un servei de proximitat als barris, de la ciutadania i per la
ciutadania.

Espais d’alt valor social, que doten els barris i la ciutat d’un lloc de
trobada, de relació. Enforteixen els vincles, donant la possibilitat
d’establir noves xarxes de confiança; per compartir, per conèixer, per
millorar les relacions socials.

XARXA DE CENTRES CÍVICS  GIRONA... 

millorar les relacions socials.

Són instruments de formació, de cultura i educació, per créixer,
expressar-se i experimentar.

Faciliten i potencien la participació individual i col·lectiva, fer coses
junts.



Centres Cívics
m2 de sales i espais per a la ciutadania i les entitats.
Participants, el 27% població Gironina 
Activitats organitzades durant l’ any 2014
Usos anuals
Persones inscrites a cursos, monogràfics i/o tallers
Cursos programats
Índex d’ocupació
Exposicions dinamitzades
Espectacles i actes populars organitzats als barris

8
8.700

26.437
3.505

561.271
19.644

1.402
82%

76
349

PRINCIPALS XIFRES 2014 

pendent

Espectacles i actes populars organitzats als barris
Xerrades i presentacions
Grups d’assaig (5% de l’activitat)
Reunions, assemblees i trobades (10 % de l’activitat)
Casals i espais de trobada i jocs (26% de l’activitat)
Entitats vinculades a la Xarxa de centres cívics
Programació organitzada per grups i entitats
Programació coproduïda
Programació municipal
Projectes ( culturals, socials i comunitaris)

349
67

161
1.118

234
643

62 %
13 %
25 %

38



CENTRES CÍVICS serveis de proximitat

26.437
Ciutadans de Girona han fet ús dels centres cívics.

28.556 Ciutadans en total que han fet ús dels centres cívics el 2014.

+12%  més que el 2013  

Representa un 27% de la  població de Girona =Igualtat  respecte el 2013  

Proximitat als barris, serveis de la ciutadania  i  per a la ciutadania. 

3.505

561.271

ACTIVITATS TOTALS
+17%  més que el 2013  

USOS  Representen les vegades que un ciutadà fa un ús del centre cívic.

+3%  més que el 2013  

Cursos, tallers, casals, xerrades, espectacles, exposicions, assaig,... 



ORGANITZADORS ALS CENTRES CÍVICS

3.505
ACTIVITATS TOTALS REALITZADES 2014

62% 

Les entitats i associacions actives
realitzen una programació variada,
extensa i vinculada a diferents
propostes. Les entitats mantenen la
iniciativa respecte al número
d’activitats. Els centres cívics han de
ser plataformes on es visibilitzi i
concreti la vida activa dels barris i de

Des dels equips dels centres cívics i l’organització
municipal es dona suport i es faciliten les
condicions perquè les entitats desenvolupin les
seves iniciatives. La programació municipal
complementa l’associativa i promou els espais de
recerca i inclusió.

62% 

Entitats i 
Associacions

25%       
Organització 

municipal
2013: 23%

2013: 16%

2013: 61% 13% 
Coproduïdes

concreti la vida activa dels barris i de
l’associacionisme.

Entitats, serveis i centres cívics col·laboren plegats
en projectes o activitats per desenvolupar iniciatives
socials o culturals unint recursos i treball.



XCC ESPAIS PLURALS i OBERTS 

28.6562014
CIUTADANS PARTICIPANTS A LES
DIFERENTS ACTIVITATS DE LA XCC 

INFANTS 14% PROPI BARRI 63% HOMES 38% 

EDAT PROCEDÈNCIA GÈNERE

JOVES 15% 

ADULTS 54% 

GENT GRAN 17% 

BARRIS CIUTAT 30% 

FORA  CIUTAT 7% 

DONES 62% 

El perfil tipus de participant de la xarxa de centres cívics seria una 
dona (30 - 60 anys) que viu al barri.



XCC ESPAIS PER FORMAR-SE i CRÈIXER 

1.402 CURSOS, tallers i activitats formatives.

+19% 
& 2013  

19.644 Participació de la ciutadania activitats socio-educatives de XCC

+17% 
& 2013  

L’ocupació mitjana dels 
cursos i tallers és del 82%

Ocupació
de 120 

professors 
talleristes

221.140 Els cursos i tallers representen el 39% de tota l’activitat al
centres cívics respecte d’altres formats.

Les activitats que es realitzen a cada centre cívic responen a la demanda veïnal, als interessos
associatius i als objectius de la Xarxa. Així, es configura una programació d’activitats variada, de
qualitat i plural pensant en les necessitats socio-culturals de cada territori.

usos



XCC una programació de temporada. 

56 activitats

2014

PROGRAMACIÓ D’ESTIU

+12% 
& 2013  

PROGRAMACIÓ DE NADAL

+7% usuaris

32 activitats
PROGRAMACIÓ DE NADAL

+12% 
& 2013  

En les PROGRAMACIONS ESTACIONALS, (Estiu, Nadal,...) les associacions, serveis i centres cívics
complementen la programació de ciutat i promocionen l’especificitat de cada barri.
Les programacions Estacionals, aprofiten els ritmes de quotidianitat ciutadana i de la ciutat per
crear dinàmiques de servei, relacionals i de temps educador als entorns propers.

+10% usuaris



ACTES POPULARS

i ESPECTACLES
349 ACTIVITATS TOTAL

XERRADES i

PRESENTACIONS
67 ACTIVITATS

XCC ESPAIS PER EXPRESSAR i COMPARTIR

(76)   ....  25.179 VISITANS

31 INDIVIDUALS – 45 COL.LECTIVES

26 FOTOGRAFIA, 29 PINTURA i DIBUIX, 21 ALTRES DISCIPLINES.

10 de joves creadors, 15 d’artistes professionals, 

27 artistes amateus; 24 cursos o entitats dels centres cívics.

EXPOSICIONS



Nits Literàries 

ESCENARIS OBERTS  

+12% 
& 2013  

+5% usuaris

XCC ESPAIS PER EXPRESSAR i COMPARTIR  

Nova Sala Regàs

SLIM Acoustic Vell
26 espectacles

ACTES i CELEBRACIONS COMUNITÀRIES

Les entitats organitzen un seguit d’actes i celebracions arrelades al calendari comunitari de la ciutat i
als diferents territoris, des del centres cívics hi donen suport i relació institucional.

ACTES i CELEBRACIONS COMUNITÀRIES

Carnestoltes Dia Internacional 
de les Dones

Sant Jordi Temps de Flors
Espais de 
Solidaritat

25 N
Mercats Intercanvi Festes Majors Altres...



han realitzat activitats al centre cívic 

XCC ESPAIS PER ORGANITZAR i MILLORAR

643 Entitats en total   

227  Participen Activament

+11%  
& 2013  

416  Participen Puntualment

Una oportunitat per veïns i entitats de realitzar les seves activitats, organitzar-se i construir plegats una ciutat millor.
La participació ciutadana i el teixit associatiu són elements clau per a la dinamització de les relacions de cooperació
i la transformació dels barris de la ciutat. 
En els centres cívics hi ha de trobar espais per organitzar-se i transformar.



TIPOLOGIA DE LES ENTITATS A LA XCC

Tipologia Entitats amb més implicació
Nº entitats 

2013
Nº entitats 

2014

Culturals 22 29

Educatives 30 25

de Salut i Autoajuda 21 17

vinculades a les Arts escèniques i musicals 37 36

Associacions de Veïns 20 27

grups de Dones 13 14grups de Dones 13 14

Casals infantils 14 13

de Gent Gran 9 9

Juvenils 9 6

ONG 8 6

AMPAs 10 12

Socials del 3r sector 0 13

TOTAL  222 227



PROJECTES A LA XARXA DE CENTRES CÍVICS

PROJECTES INSTRUMENTS ESTRATÈGICS 

Tipus de projectes nº projectes 2013
nº projectes 2014

CULTURALS 6 9

EDUCATIUS - FORMATIUS 14 19

COMUNITARIS 5 10

Total 25 38

PROJECTES instruments estratègics per promoure potencialitats, afrontar necessitats, respondre a demandes, acollir 
oportunitats... des d’una acció coordinada, cooperativa i coresponsable, entre entitats, serveis i centres cívics.

626
dinamitzadors

950
Participants directes



PROJECTES 2014  (Classificació)

� SANT NARCÍS EN DIRECTE

� NOVA SALA REGÀS Cocreació

� DESTIL.LANT DANSA

� EL SENTIT DE CUINAR

� SLIM 

� REAGRUPART

�CUINA DE L’ÀVIA

[10] COMUNITARIS[9] CULTURALS

� COORDINADORA JOVE – Taialà

� EMPRENEDORS EN MARXA

� XARXA DE DONES D’ONYAR

� GRUPS DE PARES i MARES

� HÀBITS SALUDABLES

� SETMANA POBLE GITANO

� DINAMITZACIÓ TAULES VEÏNALS P-M

� VOLUNTER

� GEGANTS DE L’ESQUERRA DEL TER

� XARXA DE DONES DE TAIALÀ

� ENXARXEM-NOS (Sta Eugènia)

[19] EDUCATIUS - FORMATIUS

� LA VIDA QUOTIDIANA VEÏNS BARRI VELL

� ACOUSTIC VELL

� TERRA DE MARES

� DONA DÓNA

� APRENENTATGE SERVEI

� APRÉN EN FAMÍLIA

�JOVES PLUS

� FORMACIÓ ENTITATS P-M 

� DINAMITZACIÓ TAULES VEÏNALS P-M

� JUGUEM AMB FAMÍLIA

� ANEM PER FEINA

� PISSARRA DEL TER

� ESFERA LÚDICA

� LUDIVERS

� NO T’ATURIS

� T D’ART DONA DEL BARRI VELL

� SOLETAT NO VOLGUDA

� HORA DEL TÉ

� ACCEDIEX

� PROJECTE AFROGIRONINS

� CUINAT AL CATALÀ



Activitats 
CASALS

TROBADA I LEURE

234 
activitats

6.727 
usuaris

+25% respecte 2013 +10% respecte 2013

Reunions, assemblees i 
trobades entitats

1.118 activitats
+22% respecte 

2013

...LA VIDA ALS CENTRES CÍVICS 2014

VISITES (19)  -30% respecte 2013 IES, escoles primària, UdG, serveis, 

ajuntaments,...  

86 grups 
d’assaig 

activament

75 de 
forma 

puntual

161
activitats 
d’assaig

ASSAIGS

30 GRUPS MUSICALS / CORALS; 21 TEATRE;
26 DANSA; 9 ALTRES DISCIPLINES

28.779 usos



DESTACATS 2014

�L’augment important de noves associacions en el conjunt de
la xarxa de Centres Cívics.

�El increment del nombre de locals socials i espais cívics (28)
amb dependència de la XCC.

�El reforç d’accions específiques per a l’emprenedoria i la ocupació.

�Les accions formatives i de salut cap a la dona.

�Les accions i projectes de suport a la família.

�Les accions formatives contra la fractura digital.


