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XARXA DE CENTRES CÍVICS DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 

 
MEMÒRIA 2006 

 
 
La Xarxa de Centres Cívics facilita i promou l’accés a la cultura i l’expressió 
cultural: 
 

� L’any 2006 s’han ofert 7.546 places en una gamma àmplia d’activitats 
formatives, cursos i tallers, que proporcionen experiències significatives, 
aprenentatges i relacions socials. 
6.602 persones han participat en 477 cursos ( amb un índex 
d’ocupació del 87’5% de les places ofertes) 

 
� En els centres cívics de la ciutat es promouen escenaris d’expressió 

individual i col·lectiva amb: 
275 espectacles – concerts, teatre, audio-visuals 
51 exposicions – fotografia, dibuix,... de joves creadors, amateurs del 
barri, professionals i entitats. 
48 grups d’assaig, amb 934 persones – música, teatre i dansa. 

 
La Xarxa de Centres Cívics fomenta la vida associativa i la participació 
ciutadana 
 

� Ofereix espais dinàmics de relació, solidaritat i participació ciutadana. 
2.136 persones participen en 46 casals – Gent gran, infants, joves. 
S’han celebrat 425 reunions de col·lectius diversos 

 
� Acull  i dona suport  a 331 associacions. 

130 associacions participen i programen activitats en els centres, 
69% de les activitats de la Xarxa es promogut per o amb les  
associacions. 
201 associacions utilitzen puntualment la Xarxa de Centres Cívics. 

 
La Xarxa de Centres Cívics genera processos d’interacció social i d’identificació 
col·lectiva 
 

� Entitats, serveis i centre cívic impulsen projectes, on la coproducció és la 
cultura de treball i la forma de fer-ho tots plegats.  

 
Projectes de barri – alguns exemples: 
 
Celebració comunitària Carnestoltes a Santa Eugènia; Fira dels pobles a Sant 
Narcís; ” Art Crea” al Pont Major; Barri amable a Pla de Palau; Setmana de la 
Salut a Vila-roja; Fira d’entitats a Taialà- Fontajau... 
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Projectes experimentals: 
 
Una modalitat d'acció que aporta principalment una dimensió innovadora i de 
canvi per afrontar noves situacions, assajar noves metodologies. Projectes amb 
gent gran, joves, interculturals,... 

 
 
Projectes de Xarxa:  
 
Les “ Setmanes Solidàries ” 

 
Cada centre cívic va reunir durant l’últim trimestre de l’any a diverses ONGs, 
entitats del barri i la col·laboració del centre de recursos (CEDRE) per 
programar una setmana dedicada a la solidaritat i la cooperació: tallers, 
exposicions, xerrades, espectacles, campanyes, debats i activitats diverses de 
sensibilització i educació per la pau i la solidaritat. 
 

 
 
La Xarxa de Centres Cívics també té l’objectiu d’articular els barris i la ciutat: 
 
A part del projectes que s’han esmentat. El 75 % dels usuaris (14.500 
persones) són procedents del propi barri on està el centre cívic, fet que ha 
crescut segons registre dels últims anys. Tot i que amb números absoluts, 
obtenim que també la gent de la ciutat i de fora, es desplaça cada vegada més 
a altres barris per fer ús dels centres cívics, un 25% dels usuaris de la xarxa. 
 
La Xarxa de Centres Cívics, també acull diferents serveis estables que 
requereixen de la proximitat i la descentralització. El principals serveis són: 
 

� Serveis Socials d’Atenció Primària. 
� Serveis de Formació d’Adults. 
� Serveis de l’Oficina Municipal d’Informació i Atenció al Ciutadà.  
� Espais Internet. 

 
Aquest conjunt d’activitats, protagonistes, usuaris i serveis,... que de forma 
quotidiana, es relacionen en els diferents barris de la ciutat , contribueix de 
forma clara a la cohesió social de la ciutat, en la mesura que construeix 
relacions de confiança entre la gent i els grups. En la mesura que ofereix 
oportunitats per l’aprenentatge, per l’accés a la cultura i a la participació, amb 
escenaris on expressar-se. I que organitza relacions socials, dona suport a 
l’associacionisme, fent barri i fent ciutat. 
 
La Xarxa de Centres Cívics es va configurant com un instrument de la política 
social municipal amb una forta implicació de ciutadans i entitats que en són els 
principals protagonistes. Darrera d’aquest volum d’activitats hi trobem més de 
500 persones, que de forma voluntària construeixen la dimensió col·lectiva de 
la ciutat, que  participen i s’impliquen en una acció cívica pensada per als 
altres. 
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Aquesta memòria vol ressaltar aquest conjunt d’associacions que donen vida a 
la Xarxa de Centres Cívics de la ciutat de Girona i que treballen en diferents 
àmbits:  
 

ASSOCIACIONS DE VEÏNS 17
ASOCIACIONS CULTURALS 10
ASOCIACIONS DE GENT GRAN 5
ASSOCIACIONS DE DONES 8
ASSOCIACIONS PER LA SALUT I 
D’AUTOAJUDA 19
CASALS INFANTS 6
ASSOCIACIONS ESPORTIVES 8
ASSOCIACIONS JUVENILS 3
ASSOCIACIONS DE FORMACIÓ 21
GRUPS DE MÚSICA – DANSA –
TEATRE 19
ONG 8
ALTRES 14
TOTAL 138

 
 
CONSELLS DE CENTRE:  durant aquest any 2006 s’han creat tots els consells 
de centre cívic que incorporen les associacions i serveis més propers a la 
gestió dels centres. 
 
DEFINICIÓ 
 
És un espai de diàleg, debat, de proposta i treball conjunt sobre els objectius, el 
funcionament i les activitats del centre cívic; també sobre la relació entre el 
centre cívic i el territori. 
 
FUNCIONS 
 
�       INFORMAR, el Consell ha de donar a  conèixer la informació disponible 

sobre el centre cívic i la xarxa de centres cívics de la ciutat; també, sobre 
aspectes del territori relacionats amb els objectius dels centres. 

 
�       PARLAR i ESCOLTAR, el Consell ha de  facilitar l’exposició sobre 

aspectes particulars i generals del centre; ha de permetre conèixer que 
pensen respecte d’aspectes concrets i sobre el conjunt del centre cívic.  

 
�       PROPOSAR i VALORAR, el Consell, a partir de les aportacions i debats 

dels seus membres, elaborarà propostes per a la direcció tècnica i política 
del centre. 

 
�       FER SEGUIMENT, el Consell farà públics els acords, els calendaritzarà   

i destinarà responsables en el seguiment. 
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DADES GLOBALS USUARIS 2006 
  2006 

Infants 1.642 8,5%
Joves 4.003 20,7%
Adults 9.966 51,6%
Gent gran 3.704 19,2%
Totals 19.315 100,0%
Barri 14.496 75,1%
Ciutat 3.638 18,8%
Fora ciutat 1.181 6,1%
Totals 19.315 100,0%
Homes 7.075 36,6%
Dones 12.240 63,4%
Totals usuaris 2006 19.315 100,0%
 
Usuaris 2005 17.737 Increment:  9%

 
 
 
 
 
 
 

Girona, 28 de març de 2007 
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XARXA DE CENTRES CÍVICS DE LA CIUTAT DE GIRONA 
 
www.ajuntament.gi/ccivics 
 
CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS       
Plaça Assumpció 27 – 17005 Girona 
Tel. 972 237 063 
ccsantnarcis@ajgirona.org 
 
 
CENTRE CÍVIC ONYAR        
Carrer Camp de la Plana 13 – 17004 Girona 
Tel. 972 213 603 / 972 208 955 
cconyar@ajgirona.org 
 
 
CENTRE CÍVIC PONT MAJOR         
Carrer Pont Major 67-73 – 17007 Girona 
Tel. 972 205 244 
ccpontmajor@ajgirona.org 
 
 
CENTRE CÍVIC PEDRET        
Carrer de Pedret 152-156 baixos – 17007 Girona 
Tel. 972 205 244 
 
 
CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA      
Carrer Santa Eugènia 124 – 17005 Girona 
Tel. 972 245 111 
ccsantaeugenia@ajgirona.org 
 
 
CENTRE CÍVIC PLA DE PALAU 
Carrer Saragossa 27 – 17003 Girona 
Tel. 972 426 390 
ccpalau@ajgirona.org 
 
 
EQUIPAMENTS CÍVICS TAIALÀ      
CENTRE SOCIAL TAIALÀ 
Carrer Josep M. Prat 12-14 – 17007 Girona 
Tel. 972 201 669 
LLAR D’AVIS DE TAIALÀ 
Carrer la Modeguera Gran 2 – 17007 Girona 
Tel. 972 227 627 
 
�


