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La Xarxa de Centres Cívics és un 
instrument clau de la política municipal 
per fer crcrcrcrééééixerixerixerixer el capital socialel capital socialel capital socialel capital social, les 
relacions i la confiança entre les 
veïnes i veïns

Participació, barri i cultura
al servei de la millora de les relacions socials

LA XARXA
DE CENTRES 

CÍVICS



DADES

GENERALS

Una Xarxa d’equipaments
per fer coses amb els altres

USUARIS 21.845
(+8% respecte el 2010)

ACTIVITATS 2.555
(+1% respecte el 2010)

USOS 495.267
(-1% respecte el 2010)

Un 20% de la 
població gironina
utilitza la Xarxa de 
Centres Cívics



ORGANITZADORS 

PROMORTORS

ORGANITZADORS
CENTRE CÍVIC ( pròpies )             24%

COPRODUÏDES (amb d’altres)      19%

ORGANITZADES PER ENTITATS 57%

IMPACTE D’US
ACTIVITATS PRÒPIES 27%

COPRODUÏDES (amb d’altres)      14%

ORGANITZADES PER ENTITATS 59%

Les entitats
desenvolupen les seves programacions i projectes

Un espai per crear, 
promoure i mantenir
associacions



ACCESSIBILITAT 

OFERTA

un gran oferta 

accessible i 

gratuïta

ACCESSIBILITAT una oferta accessible i
d’interès per a tota la ciutadania

HORARIS Gran disponibilitat de franges
horàries i caps de setmana

GRATUÏTAT de la oferta amb més del 70%
d’activitats gratuïtes

Un model obert i pròxim
Volem que la ciutadania

sigui la protagonista de l’activitat



ESPAIS 

PARTICIPATIUS

El teixit associatiu
un element clau per a la bona convivència

en tots els barris de la ciutat.

Grups i entitats implicades en el 76 % de la

programació de la Xarxa Centres Cívics

Mobilitzem i es mobilitzen 480 entitats :
participació activa  170 

ús puntual 310

Tipologia entitats
23 entitats culturals
29 de formació
17 de salut i autoajuda
23 vinculades a les arts escèniques i musicals
17 associacions de veïns, 
9 grups de dones, 
8 casals infantils
6 de gent gran

centres cívics són
una oportunitat per
a les entitats
d’organitzar, 
organitzar-se i 
construir plegats
una millor ciutat



ESPAIS 

PARTICIPATIUS
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FEM COSES AMB 
ELS ALTRES

Coproduim projectes
els projectes una de les nostres eines bàsiques

ImpulsImpulsImpulsImpuls i i i i realitzacirealitzacirealitzacirealitzacióóóó de de de de nousnousnousnous projectesprojectesprojectesprojectes per
seguir creixent, adaptant-nos als canvis i a 
les noves situacions de cada barri

La Xarxa vol jugar un rol estratègic facilitar, facilitar, facilitar, facilitar, 
promourepromourepromourepromoure i, finalment, coproduircoproduircoproduircoproduir

La Xarxa de 
Centres Cívics
un servei per la 
comunitat



PROJECTES 

PROMOGUTS

2011

Innovem amb els projectes
arribem a nous públics, afrontem noves situacions i 

assajem noves metodologies

ProjectesProjectesProjectesProjectes de de de de dinamitzacidinamitzacidinamitzacidinamitzacióóóó
comunitcomunitcomunitcomunitààààriariariaria

• CrisCrisCrisCrisààààlidelidelidelide
• HHHHààààbitsbitsbitsbits saludablessaludablessaludablessaludables
• TrocanTrocanTrocanTrocanéééé KalKalKalKalóóóó
• TastetsTastetsTastetsTastets en en en en famfamfamfamíííílialialialiacoproduim

projectes
ProjectesProjectesProjectesProjectes de de de de temtemtemtemààààticaticaticatica
interculturalinterculturalinterculturalintercultural
•CanCanCanCanççççonetesonetesonetesonetes
•LLLL’’’’horahorahorahora del tedel tedel tedel te
•En En En En TrTrTrTràààànsitnsitnsitnsit
•CuinaCuinaCuinaCuina del del del del mmmmóóóónnnn

ProjectesProjectesProjectesProjectes de de de de dinamitzacidinamitzacidinamitzacidinamitzacióóóó
culturalculturalculturalcultural
•NitsNitsNitsNits EugenialsEugenialsEugenialsEugenials
•ProjecteProjecteProjecteProjecte ESLIMESLIMESLIMESLIM

PromociPromociPromociPromocióóóó dddd’’’’espaisespaisespaisespais
autoorganitzaciautoorganitzaciautoorganitzaciautoorganitzacióóóó
•EspaiEspaiEspaiEspai de de de de jocjocjocjoc i i i i famfamfamfamíííílialialialia
•El El El El RacRacRacRacóóóó del del del del JocJocJocJoc
•BancBancBancBanc del del del del tempstempstempstemps



PROJECTES 
2011 
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ESPAIS DE 
FORMACIÓ I 

CULTURA

Les activitats que s’esdeven a 
cada centre cívic

responen a la demanda veïnal, als interessos associatiusi als objectius de la Xarxa
Així es configura una programació d’activitats rica, extensa i plural

pensant en les necessitats culturals de cada territori

Pretenem
estructurar un 
model de 
convivència a 
través de l’activitat
conjunta

CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS
Cursos  929 
Usuaris 14.142
Índex ocupació 90%

EXPOSICIONSEXPOSICIONSEXPOSICIONSEXPOSICIONS
ExposicionsExposicionsExposicionsExposicions 65 65 65 65 
UsosUsosUsosUsos
27.05427.05427.05427.054

ESPECTACLES I ESPECTACLES I ESPECTACLES I ESPECTACLES I 
ACTES POPULARSACTES POPULARSACTES POPULARSACTES POPULARS
EspectaclesEspectaclesEspectaclesEspectacles////actesactesactesactes
330 330 330 330 
Usos      Usos      Usos      Usos      
42.76442.76442.76442.764

PRESENTACIONS I PRESENTACIONS I PRESENTACIONS I PRESENTACIONS I 
XERRADESXERRADESXERRADESXERRADES
ActivitatsActivitatsActivitatsActivitats 34343434
Usos         2.109Usos         2.109Usos         2.109Usos         2.109
GRUPS GRUPS GRUPS GRUPS DDDD’’’’ASSAIGSASSAIGSASSAIGSASSAIGS
GrupsGrupsGrupsGrups dddd’’’’assaigassaigassaigassaig104104104104
SolSolSolSol····licitudslicitudslicitudslicituds 36363636



ESPAIS DE 
FORMACIÓ I 
CULTURA 
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DIMENSIÓ LÚDICA

SOCIALITZADORA

espais socialitzadors
que fomenten les relacions socials, posa en contacte 

persones amb el seu entorn i trenca aïllaments

Els centres cívics
esdevenim punts
naturals de 
trobada, un 
referent en el 
mapa mental i 
social dels veïns

L’Ajuntament vetlla per què el centre cívic sigui un espaiespaiespaiespai
acollidoracollidoracollidoracollidor, on tothomtothomtothomtothom hihihihi tinguitinguitinguitingui cabudacabudacabudacabuda

ESPAIS DE TROBADA ORGANITZADAESPAIS DE TROBADA ORGANITZADAESPAIS DE TROBADA ORGANITZADAESPAIS DE TROBADA ORGANITZADA
AcollimAcollimAcollimAcollim i i i i organitzemorganitzemorganitzemorganitzem esplais, casals de 
gent gran,grups de rol, espais de pares i 
mares, escacs, jocs de taula, centres joves
entre d’altres

119 119 119 119 
activitatsactivitatsactivitatsactivitats

ESPAI DE SERVEIS DE PROXIMITATESPAI DE SERVEIS DE PROXIMITATESPAI DE SERVEIS DE PROXIMITATESPAI DE SERVEIS DE PROXIMITAT
AcollimAcollimAcollimAcollim i i i i organitzemorganitzemorganitzemorganitzem serveisserveisserveisserveis per al conjunt de la ciutadania
com la Oficina d’Informació Ciutadana, Serveis Bàsics
d’Atenció social, Servei de Proximitat de la policia
municipal de barri, servei de bar, serveis de  formació
d’adults, esp@isinternet, entre d’altres



DIMENSIÓ
LÚDICA
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