MEMÒRIA 2015
XARXA DE CENTRES
CÍVICS DE GIRONA

Xarxa de centres cívics de Girona
Els Centres Cívics de Girona són equipaments de titularitat pública municipal,
que formen part de les polítiques socials de l’ajuntament.

Són un servei de proximitat als barris; de la ciutadania i per la ciutadania.
Espais d’alt valor social, que doten al territori d’un lloc de trobada, de relació.
Enforteixen els vincles, donant la possibilitat d’establir noves xarxes de confiança;
per compartir, per conèixer i per millorar les relacions socials.
Són instruments de cultura, educació permanent i d’inclusió per créixer,
expressar-se i transformar.
Faciliten i potencien la participació individual i col·lectiva, fer coses junts.
Afavoreixen la construcció i l’enfortiment del teixit associatiu com a motor del
desenvolupament comunitari
Contribueixen a l’articulació entre els barris i la ciutat.
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Principals xifres 2015
35

EQUIPAMENTS DE PROXIMITAT

14.148

4.081

m2

8 Centres Cívics + 10 Espais Cívics + 17 Locals Socials

de sales i espais per a la ciutadania i les entitats.

ACTIVITATS organitzades durant l’any 2015.

31.645 PARTICIPANTS, el 32 % de la població gironina.

ACTIVITATS & FORMAT

1.537

606.766 USOS anuals

CURSOS i tallers programats.
21.432 Participants inscrits a cursos i monogràfics.
88%

649

ENTITATS usuàries a la Xarxa de Centres Cívics

Índex d’ocupació de a cursos i tallers.

Altres formats d’activitat

2.464 Programació organitzada per grups i entitats
551

Programació coproduïda (entitats-ajuntament)

1.066 Programació Municipal

65

Exposicions acollides.

368 Espectacles i actes populars als barris
123 Activitats de casals educatius.
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878

PROJECTES (culturals, socials i comunitaris)

Cessions d’Ús

7.122 Hores Obertura XCC

140

Espais de trobada, Casals de Gent Gran,...

1.002 Reunions, assemblees , trobades,...
76

Grups d’Assaig estables.
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Centres Cívics serveis de proximitat
31.645

CIUTADANS EN TOTAL que han fet ús dels centres cívics el 2015.
10%
10% més
més que
que el
el 2014
2014

28.873

CIUTADANS DE GIRONA que han fet ús dels centres cívics el 2015.
4%
4% més
més que
que el
el 2014
2014

4.081

ACTIVITATS TOTALS 2015
16%
16% més
més que
que el
el 2014
2014 Cursos, tallers, casals,xerrades,espectacles,exposicions,assaig,...

606.766

USOS

representen les vegades que un ciutadà fa un ús del centre cívic.

8%
8% més
més que
que el
el 2014
2014
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Organitzadors als centres cívics
4.081
ACTIVITATS TOTALS REALITZADES 2015

Les entitats i associacions actives realitzen
una programació variada, extensa i vinculada a
les necessitats del territori.
Representen una referència, donada l’acceptació
per part dels ciutadans. Els centres cívics, a la
vegada, han de ser plataformes on es visualitzi
i concreti la vida associativa als dels barris.
2014:
2014:62%
62%

60%

26%

ENTITATS i
ASSOCIACIONS

ORGANITZACIÓ
MUNICIPAL

14%

COPRODUÏDES

Des dels equips dels centres cívics i
els serveis municipals es dona suport i
es facilita les condicions perquè les
entitats desenvolupin les seves
Iniciatives. La programació municipal
Complementa l’associativa i promou
els espais de recerca i inclusió
2014:
2014:23%
23%

Entitats, serveis i centres cívics col·laboren
plegats en projectes o activitats per
desenvolupar iniciatives socials o culturals
unint recursos i treball.
2014:
2014:16%
16%
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XCC espais oberts i plurals
2015
2015

EDAT

31.645

CIUTADANS TOTALS PARTICIPANTS
A LES DIFERENTS ACTIVITATS DE LA XCC

PROCEDÈNCIA

INFANTS

14%

JOVES

15%

ADULTS

54%

GÈNERE

63%

HOMES

38%

BARRIS CIUTAT 30%

DONES

62%

PROPI BARRI

FORA CIUTAT

7%

GENT GRAN 17%

El perfil de participant de la xarxa de centres cívics seria una dona (30 – 60 anys) que viu al barri
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XCC espais per formar-se i créixer
L’ocupació
L’ocupaciómitjana
mitjanadels
delscursos
cursos
iitallers
és
del
84%
tallers és del 84%

++9,5%
9,5%
&&2014
2014

1.537

++9%
9%
&&2014
2014

CURSOS, TALLERS i activitats formatives.

21.432

Ciutadans participants de XCC

USOS
USOS

261.793

Col.laboració
Col.laboracióde
de
153
153professors
professors
talleristes
talleristes

Observem que hi ha tres elements que
conflueixen a l’hora de detectar les necessitats
per una programació de cursos i tallers a la XCC.
En primer lloc la generació d’espais socials
relacionals, en segon lloc la d’implementar un
recurs formatiu no reglat proper i lligat a la
formació al llarg de la vida i en darrer terme
l’enfortiment de l’associacionisme local des de
la
perspectiva
d’activitat
programadora.
.

Participació de la ciutadania en
activitats socioeducatives de XCC

Les activitats que es realitzen a cada centre cívic responen a la demanda ciutadana, 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 socioculturals de cada territori.
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Les programacions Estacionals a la XCC
PROGRAMACIÓ D’ESTIU
++8%
8%
&&2014
2014

203 act.

PROGRAMACIÓ DE NADAL

60%
60%ENTITATS/ASSOCICIONS
ENTITATS/ASSOCICIONS
++6%
6%
&&2014
2014

40%
40%XCC
XCC

BARRIS
VIUS

90%
90%ENTITATS/ASSOCICIONS
ENTITATS/ASSOCICIONS

116 act.

10%
10%XCC
XCC

•• Tallers,
Tallers, activitats,
activitats, parcs
parcs ii casals.
casals.

CINEMA
CINEMA AA LES
LES PLACES
PLACES ..............
..............
ESPECTACLES
...............
ESPECTACLES ...............
BALLS
BALLS ii DANSES
DANSES...............
...............
TALLERS
TALLERS AA LES
LESPLACES
PLACES
JOCS
A
LES
PLACES
JOCS A LES PLACES.............
.............
TASTETS
DE
C
CÍVIC
...............
TASTETS DE C CÍVIC ...............
CURSOS
CURSOS ii TALLERS
TALLERS ...............
...............
CASALS
...............
CASALS ...............
ALTRES
ALTRES (Mercats
(Mercats Intercavi,...)
Intercavi,...)

1%
1%
17%
17%
11%
11%
20%
20%
15%
15%
1%
1%
30%
30%
3%
3%
2%
2%

•• Cantades,
Cantades, caga
caga tió,
tió, mercats
mercats ii campanyes,
campanyes,
pessebre
pessebre ii campanades,
campanades, patges
patges reials.
reials.
•• Espectacles,
Espectacles, quines
quines ii pastorets.
pastorets.

116 act.
39%
39% ofereixen
ofereixen un
un servei
servei
de
lleure
i
formatiu
de lleure i formatiu

61%
61% són
són activitats
activitats tradicionals
tradicionals
de
Nadal,
algunes
celebrades
de Nadal, algunes celebrades aa
l’exterior
l’exterior (33%)
(33%) ii les
les altres
altres aa
interior
interior (27%)
(27%)

En les PROGRAMACIONS ESTACIONALS (Estiu, Nadal,...) les associacions, serveis i centres cívics dinamitzen la vida dels barris i
complementen la programació de ciutat. Les programacions Estacionals, aprofiten els ritmes de quotidianitat cívica i de la ciutat per
crear dinàmiques de servei, relacionals i de temps educador als entorns propers.
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XCC espais per expressar i compartir
RESPECTE DEL TOTAL

ACTES POPULARS

317

7,8%

ESPECTACLES

368

9%

XERRADES i PRESENTACIONS

226

5,5%

1,6%

65

EXPOSICIONS
22 INDIVIDUALS

14 FOTO

43 COL.LECTIVES

23 PINTURA i DIBUIX

-5%
-5%&2014
&2014

7 Joves Creadors
18 Professionals
20 Amateurs / Barri

13 DIVULGATIVA

20 Cursos / Entitats

15 ALTRES
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XCC espais per expressar i compartir.
ESCENARIS OBERTS
NITS LITERARIES

DESTIL.LANT DANSA

La XCC potencia uns espais escènics per
artistes i creatius.
A partir de muntatges d’espectacles
multidisciplinars i/o especialitzats; es cerca la
promoció dels artistes i el desenvolupament
socioculturals dels barris.

ACOUSTIC VELL

Durant el 2015 s’han realitzat 19 espectacles
provinents de l’iniciativa
Escenaris Oberts.

SLIM

ACTES i CELEBRACIONS COMUNITÀRIES
CARNESTOLTES
CARNESTOLTES

SANT
SANT JORDI
JORDI
DIA
DIAINTERNACIONAL
INTERNACIONAL
DE
DELES
LESDONES
DONES(8març)
(8març)

FESTES
FESTESMAJORS
MAJORS
TEMPS
TEMPSDE
DEFLORS
FLORS

Contra
Contrala
laviolència
violència
de
gènere
de gènere(25N)
(25N)
MERCATS
MERCATSINTERCANVI
INTERCANVI

ESPAIS
ESPAISDE
DE
SOLIDARITAT
SOLIDARITAT

Les
e
i Lces netnittai ts o
elebr tats rgan
i
com celebacion orgaitnzen
unita racios a itze un
m
n
tercro
irtoruisnitrai ri de nlsa rarrerleadesunsesgeuit d
t
e
gu ’acte
, de de
l
a
suporitoris
c
tat des alal caitled’a
suprot i re, dsesdel cla iu
cs
tat i als
rt i rlació del ecntcriu
calnednarties
i
s
elacióinst ene
d
d
c ic als idferen ari
s
i
t
insittuitciotrnes ív
ucioanl. cívicshihidofneerensts
al.
donm
em

SETMANES
SETMANESTEMÀTIQUES
TEMÀTIQUES
(salut,
lectura,
(salut, lectura,solidaritat,
solidaritat,sensibilització,
sensibilització,ecologia,...)
ecologia,...)
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La vida als centres cívics 2015
ACTIVITATS

SERVEIS

USOS

RESPECTE DEL TOTAL

3%

CASALS EDUCATIUS

6,8%

123

41.158

3,4%

ESPAIS de trobada /casals gent gran

7,8%

140

91.463

2,6%

ENTREVISTES

Els formats casals,
espais de trobada,
entrevistes,... Tenen
un gran valor en
capital social.
Són Serveis que
representen un %
baix en nombre
d’activitats, però
generen molta
acceptació popular i
participació.

2%

108

12.621

1%

VISITES

26

Escoles Primària, IES, Universitat, institucional, professionals,...

4%

ASSAIG

169

35GRUPS MUSICALS / CORALS

76 ESTABLES

23 TEATRE

+

16 DANSA

93 PUNTUALS

2 ALTRES DISCIPLINES
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XCC espais per organitzar i millorar.
649 Entitats

han realitzat activitats als centres cívics
+2% & 2014

263 Participen Activament
386 Participen Puntualment

2015

+ 12% &2014

SOL·LICITUDS D’ÚS

878 Entrades per registre

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 han de trobar espais per organitzar-se i transformar.
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Tipologia de les entitats a la XCC (ACTIVES)
TIPOLOGIA ENTITATS ACTIVES

2014

2015

AS. CULTURALS

29

38

AS. GENT GRAN

9

10

AMPAS

12

15

AVVS

27

29

CASALS D’INFANTS

13

7

ESPORTIVES

10

11

COMUNITATS VEÏNS

1

1

JUVENILS

6

7

EDUCATIVES

25

20

DE DONES

14

12

MÚSICA-DANSA-TEATRE

36

38

SALUT I AUTOAJUDA

17

22

ONG DE COOPERACIÓ

6

13

SOCIALS

9

18

ALTRES

13

22

TOTAL

227

263

3R SECTOR
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Els projectes instruments estratègics
PROJECTES A LA XARXA DE CENTRES CÍVICS
Tipus de projectes

projectes

% variació
interanual

projectes
2014

2015

CULTURALS

9

11

8,8%

EDUCATIUS - FORMATIUS

19

12

-14,7%

COMUNITARIS

10

11

14,7%

Total

38

34

-11,7%

338 Líders associatius,

1.050 Participants directes

Dinamitzadors-es.

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.
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PROJECTES 2015 (Classificació)

34

pr oj ecte
s

[11] CULTURALS

[11] COMUNITARIS

AULA ARTÍSTICA PONT MAJOR

EMPRENEDORS EN MARXA

ACOUSTIC VELL

ENXARXEM-NOS (Sta Eugènia)

AJUDA’NS A CREAR ARBRE NADAL

GRUPS DONES ESQUERRA DEL TER

CORAL EN FAMÍLIA 1 CCÍVIC SANT NARCÍS

GRUPS DE PARES i MARES

CORAL EN FAMÍLIA 2 CCÍVIC PONT MAJOR

HÀBITS SALUDABLES

HIP HOP. MOU-TE i DESCOBREIX

PROMOCIÓ DEL POBLE GITANO

PIA / PROGRAMA INTEGRANT ACCIONS
PISE / PLA INTEGRAL DE GIRONA EST
PLA JOVES TAIALÀ
SETMANA DE LA FELICITAT
VOLUNTER
XARXA DE DONES D’ONYAR

DESTIL.LANT DANSA
DE MÉS VERDES EN MADUREN
MÚSICA D’AUTOR PER TOTHOM

[12] EDUCATIUS - FORMATIUS

NOVA SALA REGÀS Cocreació

ACCEDIEX

HÀBITS SALUDABLES

SLIM (St Narcís)

APRÉN EN FAMÍLIA

JOVES PLUS

CUINA’T EL CATALÀ (Sta Eugènia)

JUGUEM AMB FAMÍLIA

CUINA i CULTURA DEL MÓN

LLAVORS

ESFERA LÚDICA

PISSARRA DEL TER

HORA DEL TÉ

T. D’ART DONA DEL BARRI VELL
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Destacats 2015 a la XCC
Durant el 2015 ha continuat el creixement d’espais i locals als barris vinculats a centres cívics, fins arribar a un
total de 35 equipaments. Cal destacar l’ordenament i articulació d’aquest conjunt d’equipaments, així com l’esforç
i major dedicació dels equips de la Xarxa de Centres Cívics .
Continua la demanda creixent d’espais infantils i familiars, especialment 0-6 anys. Són espais informals d’un alt
interès social i acollidors de les noves necessitats.
S’han potenciat i ordenat els Espais de trobada. Són generadors de capital social, de relacions de confiança i
antídots contra situacions de solitud i aïllament. Van des dels casals de gent gran, tant importants per la Xarxa
passant per espais de joc organitzat, fins la trobada espontània de grups temàtics o la demanda creixent d’escacs.
La programació Estacional en la XCC s’ha consolidat durant el 2015 (Estiu 201 activitats i Nadal 116) amb un
important creixement, 34% respecte del 2014. La programació Estacional reforça el sentiment de barri, i destaca
perquè el 90% de l’activitat és promoguda per les associacions, amb el suport de la XCC.
S’han iniciat 9 projectes a diferents sectors i s’ha fet un esforç per consolidar alguns projectes a la programació
ordinària. Alguns dels nous projectes són: De més verdes en maduren, xarxa de dones, Llavors, Aula artística,
Juguem amb família, Pla per joves, Taller d’Art Dones Barri Vell. Els projectes continuen esdevenint una línea
estratègica per connectar-nos al territori, transformar necessitats i revitalitzar la vida dels centres; donat que
atrauen nous públics, donen resposta a necessitats socials, ens donen oportunitat per treballar amb altres agents
del territori, ens permet innovar en diferents aspectes.
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