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Síntesis de l’activitat 2013 
 

- Un 27 % de la població gironina utilitza els centres cívics. 

- 3.000 activitats realitzades, un 9% més que al 2012. 

- 222 entitats han participat en l’organització de 2.311activitats (77% del total). 

- 25.657 usuaris comptabilitzats, un 12% més que el 2012. 

 
S’han realitzat : 

̵ 1.171 cursos amb una participació de 16.809 persones. 

̵ 26 projectes (formatius, culturals i socials) amb 1.696 participants de forma directa. 

̵ 916 reunions (activitat organitzativa i relacional de les entitats). 

 
 
 

Aspectes destacables i de novetat  
 

- Creació d’un centre cívic nou. (C Cívic Barri Vell - Mercadal) 

- Potenciació de projectes de voluntariat. 

- Reforçar accions per a l’emprenedoria i la recerca laboral. 

- Accions formatives i de salut cap a la dona. 

- Accions i projectes de suport a la família. 

- Generació de xarxes de treball amb entitats. 

- Promoció d’espais intergeneracionals. 

- Accions formatives contra la fractura digital. 

 
 
 
 
 
 

 



 2 

 
DADES GENERALS 2013 
 
Una xarxa d’equipaments per fer coses amb els altres 
 
Un 27% (+2%) de la població gironina utilitza la Xarxa de Centres Cívics 

 

USUARIS  25.657 (+12% respecte el 2012) 

ACTIVITATS  3.000 (+9% respecte el 2012) 

USOS   547.031 (+2% respecte el 2012) 

 

 
Els centres cívics, un espai ciutadà, per participar i cooperar – fer coses junts – per 
relacionar-se, conèixer i ser reconegut; espai d’oportunitats per formar-se i 
expressar-se. Un espai de projectes i de serveis de proximitat. 

 
 
 
 

 
ORGANITZADORS I PROMOTORS 
 
La Xarxa, un espai on les entitats desenvolupen les seves programacions i projectes. Un espai per 
crear, promoure i mantenir associacions 
 
 

ORGANITZADORS 
Centre cívic ( pròpies )              23% (-2%) 
Coproduïdes (amb d’altres)       16% (=) 
Organitzades per entitats   61% (+2%) 

 
IMPACTE D’US 
Activitats pròpies               19% (-3%) 
Coproduïdes (amb d’altres)       14% (+1%) 
Organitzades per entitats   67% (+2%) 
 
 
 

222 entitats (+22%) participen activament 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

 

LA XARXA VETLLA PER L’ACCESSIBILITAT 

Un gran oferta accessible 
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 
amb disponibilitat d’activitats gratuïtes  

HORARIS: gran disponibilitat de franges horàries i caps de setmana 

 
 

 

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 78% (+3%) de la programació de la Xarxa Centres 
Cívics. Mobilitzem i es mobilitzen 578 entitats en les programacions vinculades a la xarxa de 
centres cívics: 222 (+25%) tenen una participació activa, i 356 (+5%) en fan un ús puntual. 
 
 
Tipologia de les entitats amb més implicació 2013: 

−−−− 22 entitats culturals 
−−−− 30 de formació 
−−−− 21 de salut i autoajuda 
−−−− 37 vinculades a les arts escèniques i musicals 
−−−− 20 associacions de veïns,  
−−−− 13 grups de dones,  
−−−− 14 casals infantils  
−−−− 9 de gent gran 
−−−− 9 grups de joves 
−−−− 8 ONG   
 
 

Proximitat i accessibilitat per la demanda d’espai ciutadà i associatiu.  
 
La xarxa de centres cívics han rebut  663 sol·licituds d’ús durant el 2013. Espais per reunions 
amb temes variats, de trobada, de comunitats veïns d’escales, per la realització activitats i 
espectacles.  
 
Les sol·licituds d’ús és un indicador d’espais d’organització i foment de la vida col·lectiva 
ciutadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

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 2013 

 
 

De dinamització cultural................6 
 
D’espais socioeducatiu...............15 

 
De dinamització comunitària......  5 
 
TOTAL...........................................26 
 

         Participants directes   :  1.696 ciutadans-es 
 
         Participants indirectes:  5.725 ciutadans-es 

 
 

 

CENTRES CÍVICS, espais de formació i cultura 

Les activitats que esdevenen 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 
 

CURSOS 
Cursos     1.171 (+10%) 
Usuaris   16.809 (+11%) 
Índex ocupació   84% (-4%) 

 
EXPOSICIONS 
Exposicions   56 (-15%)  
Usos    24.460 (-10%) 
 
ESPECTACLES  
ACTES POPULARS 
Espectacles i actes  370 (+4%) 
Usos    54.088 (-12%) 

 
PRESENTACIONS  
XERRADES  
Activitats    65 (+32%) 
Usos     3.589 (+15%) 

 
ASSAIGS  
Grups d’assaig  90 (-12%) 
Sol·licituds puntuals   52 (=) 
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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 per què 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 
2013 hem acollit i organitzat 187 activitats (+18%) d’espais de trobada organitzada. 
 
 

          Les reunions 916 (+1,1%), es mantenen respecte altres anys (9,5% usos) i s’estableixen  
           com una clara dimensió organitzadora i  relacional, (30%) ocupabilitat del centres. 

 
 
Altres serveis de proximitat acollits als centres cívics. Acollim serveis per al conjunt de la 
ciutadania com la SBAS, 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. 

 
 

 

CENTRES CÍVICS una xarxa amb valor social 

 
La xarxa de centres cívics sempre ha treballat amb una clara dimensió social i comunitària i 
és per això que no podem obviar el valor social que genera la Xarxa de Centres Cívics.  
 

− Fomentem la vida al barri  des de la proximitat la confiança i la complicitat. 
− Formem part de l’entramat social i territorial de cada barri. 
− Treballem per una vida quotidiana activa i compromesa. 
− Dotem al barri de nous espais de trobada per fomentar l’acollida i integració social. 
− Incrementem  la possibilitat d’establir noves xarxes socials. 
− Posem en relació la població amb el seu territori immediat. Posar en relació les 

diferents entitats veïnals, socials, culturals i comunitàries. 
− Dinamitzem i impulsem la vida associativa de cada barri.  
− Estem atents a les necessitats i reptes socials de cada moment. 
− Potenciem la implicació i participació del conjunt de la ciutadania, donant  

resposta als interessos i iniciatives de grups i col·lectius i entitats. 
− Creem espais per a la experimentació i creativitat. 
− Oferim una amplia gamma d’activitats combinant múltiples formats, promotors, 

temporalitats i públics. Una programació estable de tallers i cursos, impulsada 
majoritàriament per a col·lectius i entitats de cada barri. 

− Promovem projectes d’alt valor social. La oportunitat d’impulsar nous projectes 
comunitaris que siguin transformadors, cohesionadors, democratitzadors, 
educatius...  

− Oferim una Xarxa Bàsica de Serveis de proximitat d’alt valor social i cívic. 
− Cedim espais per a entitats, grups i projectes i iniciatives eminentment socials i 

veïnals.  
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I TOT AIXÒ HO HEM FET... 

− Amb uns equips d’auxiliars compromesos amb el centre cívic  i el barri  
− Generant complicitats i sinèrgies  
− Treballant en xarxa a partir del que cadascú crea al seu barri 
− Generant un treball amb múltiples promotors i agents 
− Impulsant i dinamitzant idees creatives 
− Dialogant,  pactant permanentment amb la ciutadania 
− Articulant el barri amb la ciutat 
− Donant resposta i generant sinèrgies amb els mes petits i grans, joves i no tant joves 
− Amb flexibilitat, adaptant-nos als reptes i necessitats de cada moment 
− Vetllarem per la innovació i la creativitat amb diferents propostes i formats 
− Fomentant i impulsant la vida associativa a cada barri 
− Garantint la màxima pluralitat i polivalència 
− Afavorint canals i espais, identificant necessitats, persones i grups motor, que facilitin 

la creació de nous projectes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XARXA DE CENTRES CÍVICS 
Participació, barri i cultura al servei de la millora de les relacions socials 
Regidoria de Serveis Socials 
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