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INTRODUCCIÓ

Els centres cívics de Girona són equipaments de titularitat pública
municipal, que formen part de les polítiques socials de
l’ajuntament. Conjuntament amb la iniciativa ciutadana i
associativa promocionem i potenciem la cohesió i el
desenvolupament sociocultural dels barris.

Per tal de desenvolupar les diferents actuacions impulsem
diferents marcs de participació que esdevenen l’espai referent pel
diàleg, el debat , la proposta i el treball conjunt sobre els objectius,
el funcionament i la programació en cadascun dels centres cívics
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ENS DEFINIM PER
Ser un dels serveis de proximitat als barris; de la ciutadania i per
la ciutadania.
Oferir espais d’alt valor social, que doten al territori d’un lloc de
trobada i de relació.
Enfortir els vincles, donant la possibilitat d’establir noves xarxes
de confiança
Per compartir, per conèixer i per millorar les relacions socials.
Ser instruments de cultura, educació permanent i d’inclusió per
créixer, expressar-se i transformar.
Facilitar i potenciar la participació individual i col·lectiva
Fer coses junts possibilitant la corresponsabilitat.
Afavorir la construcció i l’enfortiment del teixit associatiu com a
motor del desenvolupament comunitari.
Contribuir a l’articulació entre els barris i la ciutat

4

PRINCIPALS
XIFRES

ELS EQUIPAMENTS
Centres Cívics

8

Espais cívics

10

Locals Socials

18
TOTAL

36

LA PROGRAMACIÓ
Activitats

4.458

Usos

620.697

Usuaris

34.603

Projectes

41

5

ACTIVITATS
SEGONS TIPOLOGIA
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. Els programadors, també vetllen i faciliten l’accés a tota la
població més vulnerable.
Total

% variació
lnteranual

ACTES POPULARS

359

+13,2%

8,1%

ASSAJOS

188

+11,2%

4,2%

CASALS EDUCATIUS

122

-0,8%

2,7%

CURSOS / TALLERS

1.599

+4%

35,9%

ENTREVISTES

149

+38%

3,3%

ESPAIS DE TROBADA
CASALS GENT GRAN

211

*+50,7%

4,7%

ESPECTACLES

299

-18,7%

6,7%

EXPOSICIONS

72

+10,8%

1,6%

1.199

+19,7%

26,9%

VISITES

48

+84,6%

1,1%

XERRADES,
PRESENTACIONS

212

-6,4%

4,8%

4.458

+9,2%

100%

TIPOLOGIA

REUNIONS

TOTAL

% activitats
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USOS
SEGONS TIPOLOGIA

Total

% variació
lnteranual

% usos

ACTES POPULARS

47.841

+8,9%

7,7%

ASSAJOS

32.965

-1,5%

5,3%

CASALS EDUCATIUS

36.642

-11%

5,9%

CURSOS / TALLERS

258.160

-1,4%

41,6%

ENTREVISTES

16.348

+29,5%

2,6%

ESPAIS TROBADA
CASALS GENT GRAN

133.293

+45,7%

21,5%

ESPECTACLES

31.264

-21,9%

5%

EXPOSICIONS

12.753

-20,2%

2,1%

REUNIONS

40.840

-7,4%

6,6%

961

+5,1%

0,2%

9.630

-54,2%

1,6%

620.697

+2.3%

100,0%

USOS

VISITES
XERRADES,
PRESENTACIONS
TOTAL
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USUARIS

SEXE, EDAT I PROCEDÈNCIA
Total

% variació
lnteranual

% usuaris

Homes

12.585

+9,6%

38,2%

Dones

22.018

+9,1%

61,8%

Infants

7.008

+15,3%

13,9%

Joves

4.278

-1%

15,3%

Adults

17.021

+3,7%

53,6%

Gent gran

6.296

+29,5%

17,2%

Del propi barri

20.413

+6,2

62,6%

Altres barris de Girona

10.428

+7,9

29,7%

Fora ciutat

3.762

+35,7

7,7%

34.603

+9,3%

100%

USUARIS
SEXE

EDAT

PROCEDÈNCIA

TOTAL

PERFIL AMB MAJOR ASSIDUITAT
El perfil bàsic de la persona participant de la xarxa de centres cívics és
una dona de 30 a 60 anys que viu al barri.
Les dones representen pràcticament el 62% de la població participant a
la XCC, i la franja adults el 50%, aquestes dades són generals de xarxa,
poden ser susceptible de variació en l’aplicació concreta en algunes
tipologies d’activitats i globalment respecte d’algun centre cívic.
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ELS EQUIPAMENTS
TIPOLOGIES
Centres Cívics
Són equipaments de titularitat pública municipal i el seu àmbit de
servei és bàsicament territorial, per bé que són referents a nivell
de ciutat. Són instruments de política social per treballar les
relacions socials a través de la cultura i la participació.
Espais Cívics
Són equipaments vinculats als centres cívics. Es diferencien
especialment per unes dimensions d’espai més reduïdes, per una
major cogestió amb les entitats i una major atenció a un grup de
població o a un barri concret.
Locals Socials
Són equipament de titularitat variable cedits a les associacions de
veïns. Tot i la diversitat, l’Ajuntament s’hi vincula des de la
complementarietat i la coherència en les actuacions territorials. La
xarxa de centres cívics ofereix suport en la gestió i dinamització a
diferents nivells, a partir de convenis de col·laboració o d’altres
formes col·laboratives partint del consens i la corresponsabilitat.

Des del 2011 la Xarxa de Centres Cívics ha anat creixent en el
nombre d’equipaments vinculats als centres cívics. Els últims 5
anys hem passar de gestionar 23 equipaments, a gestionar-ne 36.
Tot un repte de dinamització, coordinació i gestió.
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PRINCIPALS
ORGANITZADORS
Associacions. Programació impulsada per les associacions
Les associacions realitzen una programació variada, extensa i
vinculada a les necessitats del territori. Esdevenen una referència,
donada l’acceptació per part de la ciutadania i la seva proximitat.
Els centres cívics, a la vegada, esdevenen plataformes on es
visualitza la vida associativa dels barris.
Centres Cívics. Programació municipal.
Des 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 d’inclusió
Coproduïdes amb associacions, serveis i centres cívics
Entitats, serveis i centres cívics col·laboren plegats en projectes o
activitats per desenvolupar iniciatives socials o culturals unint
recursos i treball.
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ORGANITZACIÓ
DE LES ACTIVITATS
Creixement de les accions coproduïdes
Millora del servei de suport a l’associacionisme
Durant el 2016 han crescut les accions coproduïdes, fruit del
creixement de les activitats d’acció comunitària, que estimulen i
propicien aquests tipus de vincles territorials.
També, a partir de la revisió i ordenament del Servei de
Suport a l’Associacionisme s’ha aprofundit en les necessitats,
relacions i funcions de cada part redefinint i millorant els nous
criteris de col·laboració.
60,5%
24,5%

ENTITATS
ASSOCIACIONS

15%

MUNICIPALS

2.697 activitats
+9,4% (respecte 2015)

60,5 % del total

1.090 activitats

+2,2% (respecte 2015)
24,5% sobre el total

COPRODUIDES
671 activitats
+15,1% (respecte 2015)

15% sobre el total
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PROGRAMACIÓ
CURSOS I TALLERS

Cursos
ANY

Nombre

%

2015

1.537

37,7%

2016

1.599

35,9%

Usos
ANY

Nombre

%

2015

261.793

43,1%

2016

258.160

41,6%

Representen en aquest 2016 un
36% sobre el total de les activitats
que es realitzen en el centres
cívics.

Representen en aquest 2016
un 41,6% sobre el total dels
usos que es realitzen en el
centres cívics.

Observem que hi ha tres elements que conflueixen a l’hora de detectar
les necessitats per una programació de cursos i tallers.
1. La generació d’espais socials relacionals
2. Implementar un recurs formatiu no reglat proper i lligat a l’educació
al llarg de la vida
3. L’enfortiment de l’associacionisme local des de la perspectiva
d’activitat programadora.
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PROGRAMACIÓ
EXPOSICIONS
INDIVIDUALS

25

34,7%

COL·LECTIVES

47

65,3%

Joves creadors

5

6,9%

Professionals

18

25,0%

Amateurs/barri

17

23,6%

Cursos/Entitats

32

44,4%

Foto

13

16,9%

Pintura/Dibuix

27

41,6%

Divulgativa

17

22,1%

Altres

15

19,5%

ARTISTES

CATEGORIA

Observem un lleu creixement d’exposicions tant en les individuals com
en les col·lectives respecte el 2015. Constatem que hi ha una fluctuació
entre 65 a 75 exposicions anuals que acull la xcc.
Hi ha una certa davallada en la tendència a programar o en la demanda
dels joves creadors 50%.
La programació d’exposicions de cursos i entitats arriba al 45%, hi ha un
cert autoconsum que cal mesurar, en general es manté aquesta
tendència i va a l’alça. Professionals i Amateurs del territori representen
en el seu conjunt el 48% entre les dues.
Les exposicions de dibuix i pintura amb un 37% destaca per damunt de
les altres, creant també una tendència, desprès la segueixen les
divulgatives amb un 22% i la de fotografia 17% que va perdent espai.
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PROGRAMACIÓ
ESTACIONAL
PROGRAMACIÓ D’ESTIU
ACTIVITATS

208

%

Entitats

129

62%

Xarxa centres cívics

79

38%

Cinemes a les places, espectacles al carrer, balls i danses, tallers a les
places, jocs a les places, tastets de centre cívic, cursos i tallers, casals.
Configuren un conjunt d’activitats que dinamitzen la vida dels barris i
complementen la programació general de ciutat.
Les programacions estacionals aprofiten els ritmes de la quotidianitat
cívica i de la ciutat per crear dinàmiques de servei, propiciar espais de
trobada sense preses i aprofundir en la ciutat educadora.

PROGRAMACIÓ DE NADAL
ACTIVITATS

221

%

Entitats

197

89%

Xarxa centres cívics

24

11%

La programació de Nadal 2016, s’ha mantingut respecte del 2015,
augmentant lleugerament.
En la programació de Nadal, novament la ciutadania surt al carrer per
celebrar les activitats tradicionals i retrobar les bones emocions i vincles
des de la dinamització del territori.
Destaquem: Tallers, activitats, parcs de Nadal i casal, Cantades, caga
tió, mercats, campanyes, pessebres, campanades, patges reials,
espectacles, quines i pastorets.
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PROGRAMACIÓ
ESCENARIS OBERTS
La XCC potencia uns espais escènics per artistes i creatius; a partir de
muntatges d’espectacles multidisciplinaris i/o especialitzats.L’objectiu és
la promoció dels artistes, crear complicitats i el desenvolupament
socioculturals dels barris.
Durant el 2016 s’han realitzat 36 espectacles provinents de la iniciativa
d’escenaris oberts. Han participat un total de 117 artistes de diferents
disciplines, promocionant noves propostes multidisciplinars, de
proximitat i amb la voluntat d’expressar la seva creació i tot el potencial
artístic.
EQUIPAMENT

PROGRAMACIÓ

CC PONT MAJOR

Destil·lant Dansa

CC SANT NARCÍS

SLIM Escenaris de Literatura, Imatge i
Música.
Nits de Poesia Eròtica

CC STA EUGÈNIA
Nits Literàries
Acoustic Vell
CC BARRI VELL - MERCADAL
Més enllà de l’Escenari
Música per a tothom
CC PLA DE PALAU
Música de tothom
36 ESPECTACLES
INTERDISCIPLINARS

117
ARTISTES
PARTICIPANTS
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PROGRAMACIÓ
ACTES I CELEBRACIONS COMUNITÀRIES
Carnestoltes,
Cavalcades Reis i Tions
Dia Internacional de les Dones, 8M
Sant Jordi,
Festes Majors,
Temps de Flors,
Programacions solidàries,
Setmana de la Salut,
Mercats intercanvi,
Dia Contra la Violència de Gènere (25N),
Diades del Banc de temps,
Dia de la Música
Dia de la dansa
Setmana de la Felicitat
Dia del Poble Gitano

Les entitats organitzen un seguit d’actes i celebracions arrelades al
calendari comunitari de la ciutat, repartits en els diferents territoris. Una
oportunitat per articular barri i ciutat, fer visible la vitalitat als barris. Els
centres cívics no deixem passar la oportunitat de treure l’equipament al
carrer, de potenciar les programacions fora dels equipaments, donant
suport a les entitats i reforçant la intensa vida comunitària. Sovint aquest
esforç dels equips dels centres passa desapercebut, tanmateix hi ha una
voluntat insistent de fomentar i créixer en dedicació i visibilitat respecte
els actes i celebracions comunitàries.
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ASSOCIACIONISME

673 ENTITATS participants i 124 amb seu social
Les entitats es fan seus els equipaments, utilitzant-los de forma variada, la
forma d’organitzar-se, de programar,de construir plegats, representa una forma
de fer ciutat i fomentar la ciutadania plena. La participació ciutadana i més si es
realitza des del teixit associatiu són elements clau per al desenvolupament de
vincles forts i facilita la transformació dels barris i la ciutat. A la xarxa de centres
cívics i en els seus equipaments han de trobar espais per organitzar i crear en
llibertat, a la vegada que acompanyament i cogestió per col·laborar i afrontar
nous reptes.
% variació
lnteranual
+2,6%

ENTITATS

2015

2016

ENTITATS ACTIVES

262

269

386
648

404
673

2015

2016

% variació
lnteranual

AS. CULTURALS

38

48

+26,3%

AS. GENT GRAN

10

11

+10%

AMPAS

15

14

-7%

ASSOCIACIONS DE VEÏNS

29

27

-7’3%

CASALS INFANTS

7

7

0%

ESPORTIVES

11

11

10%

JUVENILS

7

9

+28,5%

EDUCATIVES

20

22

+10%

DE DONES

12

16

+33,3%

MÚSICA - DANSA -TEATRE

38

40

+5,2%

SALUT I AUTOAJUDA

22

25

+13,6%

ONG DE COOPERACIÓ

13

13

0%

SOCIALS 3R SECTOR

22

21

-4,6%

ALTRES

18

5

-73%

262

269

+2,6%

ENTITATS ESPORÀDIQUES
TOTAL

ENTITATS ACTIVES

TOTAL

+4,6%
+3,8%
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PROJECTES
Cada any la xarxa promou projectes, des de la pròpia iniciativa o en
coproducció amb altres entitats per atendre les necessitats del territori i
el desenvolupament de la població. Tal com dèiem, la Xarxa vol jugar un
rol estratègic: facilitar, més que liderar, promoure i, finalment ser
corresponsable.
La Xarxa de Centres Cívics és un servei per a la comunitat i els
projectes esdevenen eines d’alt valor estratègic.
Els projectes permeten innovar, arribar a nous públics, afrontar noves
situacions i assajar noves metodologies.

TOTAL PROJECTES: 41
TIPOLOGIA DE
PROJECTES

2015

2016

% variació
lnteranual

CULTURALS

11

9

-15%

SOCIOEDUCATIUS

12

15

25%

COMUNITARIS

11

17

60%

34

41

21%

TOTAL
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PROJECTES
CLASSIFICACIÓ
COMUNITARIS

SOCIOEDUCATIUS

CULTURALS

17

15

9

CORAL EN FAMÍLIA (PM)

APREN EN FAMÍLIA

+ VERDES EN MADUREN

EN MARXA

JOVES PLUS

DESTIL·LANT DANSA

GRUPS DE PARES i MARES

HÀBITS SALUDABLES

AULA ARTÍSTICA

XARXA DE DONES

LLAVORS

MÚSICA PER A TOTHOM

PROMOCIÓ POBLE GITANO

ACCEDEIX

MÚSICA DE TOTHOM

PDC INTEGRANT ACCIONS

AFAVORIM EL CAT I CAST

HIP HOP MOU-TE I DESC.

PLA INTEG. GIRONA EST

NINETS i NINETES EN FAM.

MÉS ENLLÀ L’ESCENARI

ENXARXEM-NOS

CONNECTA’T AMB FEINA

MÉS ENLLA ESC NADONS

TEIXINT SOMNIS C.GIBERT

JUGUEM EN FAMÍLIA

ACOUSTIC VELL

TARDES EN FAMÍLIA

CUINA CULTURA DEL MÓN

CORAL EN FAMÍLIA (St.N)

HORA DEL TE

VOLUNTER

PISSARRA DEL TER

ENFAMILIA’T

ESFERA LÚDICA

G.DONES ESQUERRA TER

T. ART DONES BARRI VELL

SET. DE LA FELICITAT

FESTIVAL LUDIVERS

SEMPRE ACOMPANYATS
SUP ESCOL T. GIRONELLA

Els projectes en el seu conjunt es mantenen respecte al 2015. Observem que en
els àmbits socioeducatius i comunitaris creixen lleugerament. Els projectes
senyalats amb blau representen la novetat. Les temàtiques que afronten aquests
representen un ventall variat: vellesa i solitud, noves accions en família, temes
formatius vinculats amb la llengua i suport escolar, sensibilitat per les minories
ètniques i recerca de feina i ocupació. Els nous projectes representen aquest
2016 un 20% sobre el total.
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ELS SERVEIS
ACCESSIBILITAT I PLURALITAT
Posem a disposició de la ciutadania i entitats una amplia franja horària i
diferents espais, molts d’ells especialitzats que garanteix un accés àgil,
pròxim i plural. Tanmateix, Representa un esforç de gestió, de tenir els
espais a punt i endreçats, de manteniment permanent; per un ús i
participació de qualitat.
Facilitem espais de socialització privilegiats fomentant les relacions i la
participació. Posem en contacte persones amb el seu entorn i treballem
per trencar aïllament.
Els Centres Cívics esdevenen punts naturals de trobada, un referent
proper en el mapa afectiu i social del veïnatge.
Aquests espais els volem oberts i de fàcil accés; acollidors, d’agradable
estada i convivència. Plural en quant a població i en els continguts. Un
lloc ple d’iniciatives i d’acció ciutadana compartida.
HORES D’OBERTURA
De dilluns a dissabte de 9 a 22 i horaris especials
Hores ordinàries obertura setmanals
Hores extraordinàries d’obertura anuals
Espais facilitats des de la xarxa
2

M per activitats i relacions socials
Dies d’obertura anuals

SOL·LICITUDS D’ESPAIS
Sol·licituds registrades
Sol·licituds denegades

542 h
2.957 h
76
11.148 m

2

273

807
9
20

SERVEIS
DESTACTATS
Els serveis que acollim i organitzem tenen a veure en espais educatius,
relacionals, espais de reunió, espais de creativitat entre d’altres. Tenen
la característica de llarga durada, certa especialització i un nivell de
suport alt. Es complementen i reforcen amb la programació i els
projectes.

SERVEIS

2016

% variació
interanual

Assajos

188

+11,2%

Casals educatius

122

-0,8%

Entrevistes

149

+38%

Espais trobada i casals gent gran

211

+50,7%

Visites

48

+84,6%

718

+26,8%

2016

% variació
interanual

Assajos

32.965

-1,5%

Casals educatius

36.642

-11%

Entrevistes

16.348

+29,5%

Espais trobada i casals gent
gran

133.293

+45,7%

961

-5,2%

220.209

+22,5%

TOTAL
USOS

Visites
TOTAL
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CASALS
DE GENT GRAN
Els casals de gent gran és un dels serveis més antics de la xarxa de
centres cívics, com espai de trobada informal i de joc grupal, constitueix
un espai relacional càlid i referent.

CENTRE CÍVIC

CASAL

SOCIS

ACTIVITATS

SANT NARCÍS

As. Gent Gran de Sant Narcís

447

59

ONYAR

As. Pensió. i Jubilats de Vila Roja

256

25

As. Llar de Jubilats
St. Joan Can Gibert

170

57

As. Gent G. Sta Eugènia del Ter

240

42

PONT MAJOR

Unió Gent Gran de Pont Major

146

44

PEDRET

As. Gent Gran de Pedret

105

41

TER

As. Pensionistes i Jubilats de Taialà

578

42

As. Gent Gran del Mercadal

726

49

As. Gent Gran de St Daniel

60

21

2.728

380

(-3,8%)

(+13%)

STA EUGÈNIA

BARRI VELL
MERCADAL

TOTAL
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DESTACATS

Per la seva consolidació, impacte o novetat
− Observàvem en la memòria 2015 el creixement important dels Espais
Cívics i Locals Socials, fins a 26 en total. Durant el 2016, s’ha avaluat
l’adaptació al Model de XCC i la seva especificitat en el
desenvolupament del territori d’influència. Queden com a reptes pel
2017, millorar la coordinació entre els diferents models d’equipament
que conviuen en el barris, garantir la dinamització i controlar la
dispersió que provoca un esgotament en els equips i pèrdua de
referència.
− Respecte a les activitats destaca el creixement important del format
Espais de trobada, amb una variació interanual del 50%. Fent una
anàlisis amb més profunditat observem diversos motius, especialment
vinculat al creixement d’Espais Cívics i la seva extensió programàtica,
també a la demanda ciutadana/associativa i els seus nous hàbits:
- Activitats de nova generació (espais familiars, espais
d’intercanvi, espais per compartir,...)
- Altres maneres de programar i de dissenyar activitats de les
pròpies entitats de sempre... en formats oberts..
- Detecció de nova gent del territori que ha propiciat generar
actuacions noves, en diferents formats que s’allunyen de la
programació bàsica o proposen monogràfics, oberts i gratuïts,...
- Espais oberts de reflexió en comú, de relació entre diferents
entitats, serveis ,...
- Noves entitats que s’han constituït que treballen en espais
oberts,...
− La dinamització de programes i activitats comunitàries ha fet
augmentar la coproducció, 21,7% respecte el 2015. La proximitat
territorial i la vivència compartida de les necessitats facilita aquesta
pràctica conjunta, un abordatge corresponsable.

− La xarxa de centres cívics és un dels Serveis Municipals capdavanters

en producció, dels que més activitats realitza durant l’any. És
important comunicar les diferents accions, que arribin actualitzades,
interactives i amables a la ciutadania. El 2016 ha estat un any de
consolidació en relació al procés de comunicació i d’assaig de
diferents suports i procediments: Pantalles en el halls del centres
cívics, millorant els llibrets de les programacions estables, coordinantnos millors respecte a la programació de ciutat, entrant de ple en la
utilització de les xarxes, del web municipal, editant un butlletí per
connectar fàcilment amb la ciutadania. La formació dels equips i la
seva predisposició ha resultat un element clau per avançar en qualitat i
immediatesa.
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CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS
Plaça Assumpció, 26-27, 17005 Girona
Tel. 972 237 063
ccsantnarcis@ajgirona.cat
Parada bus urbà: Línia 5

CENTRE CÍVIC ONYAR
C. Camp de la Plana, 13, 17004 Girona
Tel. 972 213 603 / 972 208 955
cconyar@ajgirona.cat
Parada bus urbà: Línia 6

CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA
C. Santa Eugènia, 146, 17006 Girona
Tel. 972 245 111
ccsantaeugenia@ajgirona.cat
Parada bus urbà: Línia 3

CENTRE CÍVIC PONT MAJOR
C. Pont Major, 67-73, 17007 Girona Tel.
972 205 244
ccpontmajor@ajgirona.cat
Parada bus urbà: Línia 6

CENTRE CÍVIC PEDRET
C. Pedret, 152-156, 17007 Girona
Tel. 972 212 568
ccpedret@ajgirona.cat
Parada bus urbà: Línia 6

CENTRE CÍVIC PLA DE PALAU
C. Saragossa, 27, 17002 Girona
Tel. 972 426390
ccpalau@ajgirona.cat
Parada bus urbà: Línia 1 i 10

CENTRE CÍVIC TER
C. Can Sunyer, 46, 17007 Girona
Tel. 972 414 952
ccter@ajgirona.cat
Parada bus urbà: Línia 5

CENTRE CÍVIC BARRI VELLMERCADAL
C. Cort Reial, 7, 17004 Girona
Tel. 972 010 005
ccbarrivell@ajgirona.cat
Parada bus urbà: Línia 11
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