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1. Dades generals 2009 
 
Durant l’any 2009, la xarxa de centres cívics ha ofertat 2.301 activitats, amb un impacte 
de 473.167 usos i la participació de 26.307 usuaris. Aquestes dades representen un 
increment respecte el 2008 de 242 activitats (+12%), 33.376 usos (+8%) i 1.128 usuaris 
(+4’5%). 
 

Dades generals 2009 
Activitats 2.301 

Usos 473.167 

Usuaris 26.307 
 
 

 
 

 
Usuaris de la xarxa de centres cívics. Un fort impacte territorial. 
 
 
 

 
 
 
 

En aquests moments el 25 % del total de la població gironina 
fa ús dels centres cívics de la ciutat. 

 
 
 
Dades generals de les  activitats segons descriptors 
 
La xarxa de centres cívics, ha organitzat un total de 2.301 activitats durant l’any 2009. El 
gruix principal de l’activitat dels centres cívics el formen cursos (activitats formatives), 
reunions (activitats d’autoorganització), casals (espais oberts de trobada) i espectacles 
(actes oberts de caire lúdic i festiu) amb un 83,7% de les activitats i un 82% dels usos. 

Usuaris 2009 
Totals 26.307 100 % 

De la ciutat de Girona 24.395 93 % 

De fora de la ciutat 1.912 7 % 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Espai per al capital social 
 
La xarxa de centres cívic ha treballat per programar, promoure i acollir activitats que 
fomentin la relació entre la ciutadania dels barris. Espais i escenaris on les associacions i 
la ciutadania es puguin conèixer i al mateix temps reconèixer. Aquest tipus d’activitat 
enforteixen el sentiment de pertanyença al barri i contribueixen a un clima de confiança 
mútua i benestar més pròxim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La xarxa de centres cívic ofereix un ventall ampli d’activitats que permeten als veïns sortir de 
casa i fer coses per un mateix i amb altres veïns. Aquesta manera de treballar, per a una 
participació individual i col·lectiva alhora, creiem que contribueix fortament a una millora 
del capital social dels barris i, per tant, de la ciutat. 
 
 

Activitats formatives (cursos i tallers) 

Cursos 887 
(38,5% del total) 

Usos 191.752 
(40,5% del total) 

Del barri 56,3% 
De Girona 34% 

Procedència 

Fora de Girona 9,7% 
Infants 8,9% 
Joves 12,4% 
Adults 65,7% 

 
Usuaris 

 
12.530 

Edat 

Gent gran 12,9% 
 
 
La xarxa de centres cívics posa molta energia en projectes als barris i a la ciutat com a 
forma d’experimentació i creixement en l’àmbit de l’aplicació de certes polítiques socials. 
Aquests projectes ens permeten provar noves maneres de buscar solucions i maneres de 
treballar amb els problemes que apareixen en la realitat dels barris de Girona. Treballant 
d’aquesta manera obtenim un espai per assajar noves fórmules que ens permetin 
reinventar-nos i evitar la improvització. 

Tipologia Activitats Usos 
Cursos 887 38,5% 191.752 40,5% 

Reunions 630 27,4% 43.148 9,1% 

Casals 90 3,9% 116.820 24,7% 

Presentacions 73 3,2% 3.816 0,8% 

Exposicions 70 3,0% 27.281 5,8% 

Assajos 114 5,0% 16.550 3,5% 

Espectacles 319 13,9% 36.356 7,7% 

Visites 39 1,7% 10.324 2,2% 

Entrevistes 79 3,4% 27.120 5,7% 

Totals 2.301 100,0% 473.167 100,0% 

Activitats que fomenten la relació entre veïns 

Espectacles i actes populars 319 
Casals i espais de trobada 90 

 
Activitats 

 
523 

(22,7% del total) 

 Assajos 114 

Espectacles i actes populars 36.356 
Casals i espais de trobada 116.820 

 
Usos 

 
169.726 

(35,8% del total) 
Assajos 16.550 



 
 

Principals projectes de l’any 2009 
 
Itínere 

 
Acció-investigació al voltant d’itineraris de formació i 
participació de ciutadania inmigrant. 
 

 
Acosta’t 
 

 
Treball amb la diversitat del teixit associatiu per acostar 
ciutadans a les entitats i serveis del barri. 
 

 
1/62 Un barri amb 
62 nacionalitats 
 

 
Coneixement i difusió de la realitat intercultural del barri de 
Pont Major 

 
 

 
3. Espai per a les associacions de la ciutat 
 
La xarxa de centres cívics és l’espai idoni on les associacions de la ciutat poden promoure i 
dur a terme els seus objectius. En el marc de la vida quotidiana de cada barri les entitats 
tenen en el centre cívic un espai privilegiat on créixer i desenvolupar-se oferint serveis i 
activitats a la comunitat. El suport constant que s’ofereix desde la xarxa és, també, un 
punt clau per a l’autoorganització i la maduresa del teixit associatiu. 
 
 

Durant l’any 2009 la xarxa de centres cívics ha acollit a 440 entitats 
(un 11% més que l’any anterior). 

 
D’aquestes, 167 participen de forma estable i activa en la vida quotidiana del 

centre a través d’activitats, projectes i serveis. 
 

Aquestes 167 entitats mobilitzen, aproximadament, uns 500 ciutadans/es 
que voluntàriament ofereixen part del seu temps lliure a la comunitat a 

través dels centres cívics. 
 
 
 

Grups i entitats locals segons tipologia i implicació 
 Participació activa Participació puntual 
CULTURALS 21 26 
DE GENT GRAN 6 3 
DE MARES I PARES 2 10 
DE VEÏNS 14 8 
CASALS INFANTILS 8 6 
ESPORTIVES 7 11 
COMUNITATS VEÏNS 2 74 
JUVENILS 4 7 
DE FORMACIÓ 20 35 
DE DONES 10 0 
DE MÚSICA, DANSA I 
TEATRE 

24 21 

SALUT I AUTOAJUDA 27 18 
ONGs 10 21 
ALTRES 12 33 

TOTAL 167 273 
 
 



Aquest conjunt d’entitats de Girona usen els centres cívics de la ciutat per a organitzar les 
seves activitats, programar els seus serveis i dur a terme els seus projectes. Així el centre 
cívic esdevé un referent clau on cada entitat troba espais, instruments i suports per a dur a 
terme els seus objectius 
 

 
Les entitats han organitzat  el 53,2% de les activitats de l’any 2009 (un 9% 

més que l’any anterior), amb un impacte del 59,4% dels usos. 
 

 
En aquest fer quotidià la xarxa de centres cívics coprodueix i coorganitza activitats amb 
entitats de la ciutat i del barri. Aquest tipus de producció té un doble valor: l’activitat o 
servei en si;  i el ser prova exemplificadora de les possibilitats de treball conjunt entre el 
teixit associatiu i l’administració pública. 
 

 
Les activitats de producció mixta representen el 22% de les activitats i usos 

de l’any 2009 (508 activitats i 104.809 usos). 
 

 
 

4. Espai per tota la ciutadania 
 
La xarxa ofereix un catàleg de serveis i activitats molt amplis. Una programació que 
s’extén durant tot l’any amb amplis horaris d’obertura. Aquesta polivalència també es 
trasllada a la tipologia d’usuaris que participen de les activitats i serveis de cada centre. 
 
De la gent gran destaca la seva participació en activitats d’esplai i de punt de trobada 
(1.625 usuaris). Es tracta d’un col·lectiu que aprofita molt la programació de tallers i 
cursos, especialment la oferta sobre noves tecnoogies. 
 
La població adulta, usuària majoritària del centre, participa de la diversa oferta 
formativa i de promoció personal del centre (cursos, tallers i altres activitats formatives) i 
fa ús dels centres com a espai d’assaig per a activitats de caire artístic. 
 
El joves usen els centres per activitats més informals però amb alt valor relacional com són 
els grups de joves i casals i els assajos. 
 
De la població infantil destaca la oferta de cursos en format d’activitat extraescolar (que 
va acollir més de 1.000 infants l’any 2009) i els casals infantils (amb 8 entitats que 
organitzen aquests serveis). 

 
5. Espai que acosta les noves tecnologies 
 
En el marc de les polítiques municipals vinculades a les noves tecnologies, la xarxa de 
centres cívics ha aportat un conjunt d’activitats amb la voluntat d’acostar aquest nou 
llenguatge als ciutadans de Girona. A partir de la creació d’aules d’informàtica a tots els 
centres, enguany s’ha iniciat una campanya de cursos d’iniciació a les noves tecnologies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitat de les aules d’informàtica 

Número de cursos 195 

Places ofertades 2.089 

Usuaris beneficiats 1.822 
(ocupació del 87,2%) 



Per tal de minimitzar la fractura digital la programació de les aules d’informàtica de la 
xarxa de centres cívics té com a públic objectiu preferent a la ciutadania que pot veure’s 
allunyada d’aquest nou medi i els seus instruments i llenguatges. Aprofitar la proximitat 
dels centres cívics per fer proper el medi informàtic a la ciutadania per evitar que perdin 
oportunitats (formatives, laborals, culturals i relacionals). L’alt índex d’ocupació ens mostra 
que ha estat una activitat que ha generat molt d’interès i ha tingut molt bona acollida. 
  
 

 
Més del 60% dels cursos ofertats des de les aules d’informàtica són de nivell 

bàsic i d’iniciació. 
 

Més del 65% dels usuaris d’aquests cursos són adults i gent gran. 
  

 


