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La Xarxa de Centres Cívics és un instrument clau de la política municipal per fer créixer el capital social, 

les relacions i la confiança entre les veïnes i veïns. 
 
 
 

Dades generals 2012 
 

Una xarxa d’equipaments per fer 
coses amb els altres 
 
Un 24,8% de la població gironina utilitza la 
Xarxa de Centres Cívics 

 

El model de cogestió de la xarxa de centres 
cívics, amb un 75% produït o coproduït amb les 
entitats, fa possible el creixement en les 
activitats, usos i usuaris, malgrat la disminució  
pressupostària i el context social de crisi. 
 
 

 
Organitzadors i promotors 
 
La Xarxa, un espai on les entitats desenvolupen 
les seves programacions i projectes. 
Un espai per crear, promoure i mantenir 
associacions: 

 
              
  
   
 
  
  
 
 
 

 
516 entitats participen en les programacions, 
projectes i serveis vinculats a la XCC, 
desenvolupant les activitats de forma autònoma 
o col·laborativa amb altres entitats o la mateixa 
Xarxa de Centres Cívics. El barri i la ciutadania, 
protagonistes de l’activitat. 
 
 

La Xarxa vetlla per l’accessibilitat 
 

Un gran oferta accessible i gratuïta 
 
Els centres cívics són un model obert i pròxim. 
Volem que la ciutadania sigui la protagonista de  
l’activitat: 

Accessibilitat. Una oferta accessible i 
d’interès per a tota la ciutadania  

Horaris. gran disponibilitat de franges horàries i 
caps de setmana 

Gratuïtat. Més del 70% d’activitats 
gratuïtes 

 

Centres Cívics, espais de 
participació 
 
Els Centres Cívics són una oportunitat per a les 
entitats d’organitzar, organitzar-se i construir 
plegats una millor ciutat. El teixit associatiu és 
un element clau per a la bona convivència i la 
transformació en tots els barris de la ciutat. 
 
Impliquem i s’impliquen grups i entitats en el 
75% de la programació de la Xarxa Centres 
Cívics. Mobilitzem i es mobilitzen 516 entitats en 
les programacions vinculades a la Xarxa de 
Centres Cívics: 177 tenen una participació 
activa, i 339 en fan un ús puntual. 
 
 
Tipologia de les entitats amb més 
implicació 2012 
 
24    entitats culturals 
26    de formació 
19    de salut i autoajuda 
24    vinculades a les arts escèniques i musicals 
16    associacions de veïns,  
9      grups de dones,  
9      casals infantils  
7      de gent gran 
 
 

 
 

Usuaris 23.879  (+9% respecte el 2011) 

Activitats 2.745  (+7% respecte el 2011) 

Usos 535.795  (+8% respecte el 2011) 

Organitzadors  
Centre cívic (pròpies) 25% 
Coproduïdes (amb d’altres)      17% 
Organitzades per entitats 58% 
Impacte d’ús  
Activitats pròpies    22% 
Coproduïdes (amb d’altres)      13% 
Organitzades per entitats   65% 



  

Fem coses amb els altres 
 
Coproduïm projectes  
 
La Xarxa de Centres Cívics és un servei per la 
comunitat i els projectes és una de les eines 
bàsiques. Nous projectes per seguir creixent, 
adaptant-nos als canvis i a les noves situacions 
de cada barri. La Xarxa vol jugar un rol 
estratègic: facilitar més que fer, promoure i, 
finalment, coproduir. Els projectes ens permeten 
innovar, arribar a nous públics, afrontar noves 
situacions i assajar noves metodologies. 
 
 
Projectes promoguts durant 2012 
 
De temàtica intercultural 
Cançonetes de tots els racons, L’hora del te, En 
Trànsit, Cuina del món, Teatre social amb 
afrogironins. 

 
De dinamització cultural 
Sala Regàs, Projecte ESLIM, Nits Eugenials. 

 
D’espais socioeducatius.  
Suport a persones aturades i projectes anticrisis 
(5), Anem per feina. 

 
Cuinem i parlem, Espai de joc i família, El Racó 
del Joc,  Dona Dóna, Espai Terra de mares, 
Acció Jove. 
 
De dinamització comunitària 
Banc del Temps (3 barris), Xarxa de Dones,  
Hàbits saludables (Ojü, Mil ulls amb les drogues, 
Trocané Kaló, Tastets en família, Volun-Ter, 
Projecte transfronterer de promoció i difusió del 
poble gitano, Fires i mercats d’intercanvi i 
segona mà. 
Promoció del Projecte Crisàlide i clausura amb 
les Jornades d’associacionisme comunitari: 
(“Què, qui, com... El teixit associatiu, un motor 
per a la ciutat”). 

 
 

Centres Cívics, espais de 
formació i cultura 
 
Les activitats que es realitzen a cada centre 
cívic responen a la demanda veïnal, als 
interessos associatius i 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: 

  

  
 
Centres Cívics: una clara dimensió 
lúdica i socialitzadora 
 
Disposem d’ 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 perquè el centre 
cívic sigui un espai acollidor, on tothom hi tingui 
cabuda. 
 

Espais de trobada organitzada 
 
Acollim i organitzem esplais, casals de gent 
gran, grups de rol, espais de pares i mares, 
escacs, jocs de taula, centres joves entre 
d’altres. Durant el 2012 hem acollit i organitzat 
158 activitats d’espais de trobada organitzada. 
 
Altres serveis de proximitat acollits 
als Centres Cívics 
 
Acollim serveis per al conjunt de la ciutadania 
com els Serveis Bàsics d’Atenció Social, Oficina 
d’Informació Ciutadana, Servei de Proximitat de 
la policia municipal de barri, servei de bar, 
serveis de  formació d’adults, esp@isinternet, 
entre d’altres. 

Cursos 
Cursos 1.061 

Usuaris  15.051 

Índex ocupació  88% 

Exposicions 
Exposicions 66 

Usos  27.184 

Espectacles / Actes populars 

Espectacles i actes 356 
Usos  54.088 
Presentacions / Xerrades  
Activitats 49 
Usos 3.128 
Assaigs  
Grups d’assaig 102 
Sol·licituds puntuals 52 
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