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Xarxa és sinònim de trobar-se, interconnec-
tar, intercanviar, fer camí des de les diferèn-
cies posades en comú per pactar consens. 
La xarxa sempre és persones amb persones: 
equip d’equips. Amb els peus a terra del que 
passa i la mirada en el què cal fer: horitzó  
compartit, amb reptes a assolir. Tots i totes. 
Teníem clar, a l’inici del projecte Xarxa Cen-
tres Cívics, que els centres cívics funciona-
ven bé en els barris, que els districtes els 
cuidaven, que els seus directors i directores 
eren de qualitat, s’hi feien... Però també te-
níem molt clar que els 51 centres cívics de 
Barcelona, des de cada barri i des del seu 
districte, havien de pensar-se i funcionar 
com una xarxa més de serveis públics muni-
cipals de ciutat. 

El procés ha estat llarg, amb alts i baixos, 
amb estires i arronses, amb converses a vega-
des tenses per avançar, amb aportacions molt 
valuoses, sempre amb il·lusió, sempre amb 
voluntat de continuar, sempre amb una at-
mosfera de complicitats municipals leals i in-
trontollables. 
Ara i aquí, podeu summergir-vos en algunes 
de les peces claus que han mercat aquest pro-
cés, més enllà de les qüestions internes, in-
dispensables, que l’han fet possible: l’acord 
entre els gerents municipals de districtes, els 
directors i directores de serveis a les persones 
o les aportacions dels caps de projectes. Amb 
un inoblidable tret polític inicial: l’empenta de 
Carles Martí, primer Tinent d’Alcalde que va 
optar, decididament, per fer xarxa.
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 1 Barceloneta
 2 Drassanes
 3 Pati llimona
 4 convent De sant agustí
 5 casa golferichs
 6 sagraDa família
 7  la casa elizalDe
 8 ateneu fort Pienc
 9  cotxeres Borrell
 10 casa Del rellotge
 11 el sortiDor
 12 cotxeres De sants
 13 casinet D’hostafrancs
 14 la caDena
 15 font De la guatlla
 16 les corts
 17 can Deu
 18 Joan oliver-Pere Quart
 19 riera Blanca
 20 casal De sarrià
 21 l’elèctric
 22 vallviDrera-vázQuez montalBán
 23 casa orlanDai
 24 casa sagnier
 25 vil·la floriDa
 26 Pere Pruna
 27 can castelló
 28. el coll
 29. la seDeta
 30. casa groga
 31. el carmel
 32 el guinarDó
 33 teixonera
 34 matas i ramis
 35 zona norD
 36 les Basses
 37 can Basté
 38 torre lloBeta
 39 Porta sóller
 40 ton i guiDa
 41 la sagrera «la Barraca»
 42 sant anDreu
 43 Bon Pastor
 44 trinitat vella
 45 garcilaso
 46 Baró De viver
 47 sant martí De Provençals
 48 Besòs
 49 can feliPa
 50 la farinera Del clot
 51 Parc-sanDaru
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Folletó comú amb valor pel treball quotidià
al principi de la nostra història, com a peça visible, fundadora, hi ha el 
fulletó on, per primera vegada, apareixen els 51 centres cívics, amb fo-
tos d’accions, mostrant els espais, sota un rètol que és tot un programa 
de treball per la xarxa: Centres Cívics, energia ciutadana per la con-
vivència i la creativitat. amb una indicació precisa: Al barri i a tota 
la ciutat. amb un mapa de bombolles que esdevenen Barcelona: cada 
centre està consignat en el seu barri. i, més detallat encara, el repte de 
ciutat a assolir: Barcelona sap compartir: és convivència. Barcelona 
té bons creatius: és creativitat. 
convivència i creativitat han estat, són i seran, els dos valors cívics, 
ètics, entrellaçats que marquen què són, què fan i logren els cenrtes 
cívics. Diferentment: segons el barri. 
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l’expo de Barris creatius a la Plaça de la Universitat
volíem que els centres cívics, com a xarxa, es visualitzessin millor a la 
ciutat. sense escarafalls propagandístics: des del que realment fan i 
proposen. Per això es va optar per muntar, amb quatre containers in-
dustrials a la Plaça de la universitat, una exposició que sota el rètol 
Barris Creatius mostrés 50 projectes sobre com els centres motiven i 
afiancen convivència i 50 projectes més sobre com motiven creativitat. 
Projectes ja realitzats: accions constatables. fetes. 
va ser la primera experiència comuna de xaexa que estrenà una gràfica 
actual, clara, acolorida, implicativa, memorable, propera, que ha acom-
panyat tota la història. 
Plovisquejava el dia que la vàrem inaugurar i feia força fred. Per a no-
saltres era plena primavera, esplèndida.
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constel·lació cívica a la mercè
al Passeig de gràcia, per la festa major de la mercè, es mostrava al-
guns dels serveis municipals més propers als ciutadans perquè, pas-
sejant-hi, els coneguessin i comprenguessin amb més força. allà hi 
varem instal·lar una carpa on els ciutadans, asseguts i a les fosques, 
podien contemplar en la seva cúpula un mapa astral de propostes dels 
centres cívics pel nou curs que sempre comença a Barcelona a finals 
de setembre, per la mercè. 
va ser difícil el muntatge: els materials tècnics els vàrem haver d’anar 
a buscar fora, a Portugal i a anglaterra, sense passar-nos del pressu-
post. 
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reunions trimestrals de la Xarxa
totes aquestes coses, les que relatarem i, molt especialment, el cons-
truir xarxa des d’idees , actituds, acords, debats, discrepàncies... no 
hauria estat possible sense l’equip d’equips dels directors i directores 
dels centres cívics que, cada tres mesos, ens hem trobat per analitzar, 
proposar, esmenar, compartir, decidir i avançar.
al principi l’atmosfera era cordial, però molt a l’expectativa. la qüestió 
de fons: una proposta de millora dels centres cívics que tornarà a que-
dar en el calaix? n’ hi han hagut sis, que són moltes. teníem clar que 
la setena era la de cara o creu. i que això depenia de nosaltres. Que 
no seria fàcil. Però volíem intentar-ho. l’equip coordinador de la xarxa, 
en els primers mesos, vàrem ser molt propositius, emprenedors i mo-
tivadors. Després, la xarxa va madurar. i les iniciatives i el que calia fer 
sortia des de tothom amb molta fluïdesa. 
més enllà de les reunions de xarxa que hem fet a alguns centres cívics 
i al Parking de les Idees de l’àmbit d’educació, cultura i Benestar del 
Passeig de sant Joan, han funcionat, irregularment, equips impulsors 
de directors i directores per estructurar i tirar endavant diferents pro-
jectes aprovats per la xarxa. 
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l’e-mail puntual dels dilluns
cada dilluns els directors i directores dels centres cívics, amb còpia 
als directors i directores de serveis a les Persones i als caps de projec-
te dels districtes – compartir informació és imprescindible en allò que 
és públic -, han rebut un e-mail per comunicar on som, què fem, què 
passa, quines perspectives. compartir la informació amb generositat ha 
marcat la nostra manera de treballar: transparència implicativa. 
n’hem enviat 89. alguns amb molta informació, suculenta. D’altres 
amb menys. tots tenien el seu valor: fer xarxa des d’una atmosfera 
compartida i alimentada setmanalment.
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la gran i immanejable revista trimestral de la xarxa
va ser una intuïció des de la professionalitat: necessitàvem una revista 
impactant, molt ben dissenyada, que molestés sobre les taules, que es 
fes veure, que cridés l’atenció... on explicar què es feia en els centres 
cívics des de la programació seleccionada de cada centre, on els direc-
tors i directores poguessin escriure el que creguessin més convenient, 
on subratllar accions i projectes i on, amb cent imperdibles, recomanar 
cent propostes trimestrals que els ciutadans no es podien perdre. 
alguns auguraven que després del primer número la revista seria in-
certa: ha sortit puntualment cada trimestre. al principi costava. Però, 
ben aviat, agafada la tècnica, s’omplia amb una professionalitat i entu-
siasme que van superar les primeres perspectives.
ha arribat a tots les centres, s’ha enviat a un grup significatiu de polí-
tics i tècnics municipals, a ciutadans líders, als mitjans de comunicació. 
ens ha fet visibles. tenim dades. 
i ens l’han criticat per immanejable, per massa gran. tenen raó: però 
hem aconseguit que se’ns vegi!  Perquè estem convençuts de la seva 
qualitat contemporània, l’hem presentat als Premis laus 2011. 
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Per Nadal regalem valors i cultura
el primer nadal va ser discret: ens vàrem limitar a desitjar convivència 
i creativitat a tothom. Però el segon nadal ja hem fet un gran salt: hem 
convidat als ciutadans dels barris per, des dels centres cívics, anar a 
veure exposicions tan significatives per la ciutat com la de Barceló al 
caixafòrum o la del Picasso/Degas al museu Picasso. Qui s’apuntava 
era rebut en aquests centres en petits grups i animadors especialitzats 
els facilitaven una visita a l’exposició. 
l’experiència, bona, cal repetir-la en propers anys perquè els centres 
cívics sempre volen col·laborar estretament amb les institucions socials 
i culturals de Barcelona. 
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tornem a saltar les muralles: any cerdà. 
cerdà va innovar la ciutat: li va fer saltar les muralles amb una propos-
ta saludable, moderna, de futur. Barcelona, en el seu cor significatiu, és 
cerdà. encara ens encanta. 
els centres cívics volíem celebrar l’any cerdà implicant-hi als ciuta-
dans. amb noves propostes innovadores per la Barcelona d’ara i del 
futur. Per petites que fossin. Per això ens vàrem trobar un diumenge al 
matí en un espai molt cerdà: rambla catalunya amb el carrer còrsega. 
cada centre va aportar la seva proposta guixada, pintada, dissenyada, 
sobre una inmensa rajola típica gaudí/cerdà, les que actualment pavi-
menten el Passeig de gràcia. molts centres varen acabar de produir la 
seva proposta al carrer, en happening, mentre en un escenari alguns 
centres mostraven innovacions per Barcelona des del teatre, la música 
i la dansa. una ràdio instal·lada en el carrer transmetia l’acte i ressus-
citava al vell cerdà per entrevistar-lo en directe.i un taller amb pintu-
res i retoladors facilitava als presents que poguessin plasmar les seves 
idees innovadores que penjàven en grans panells. 
un matí memorable, que el jove grafiter que va pintar un fantàstic mu-
ral amb la cara de cerdà, resumia d’aquesta manera: Em sembla que 
estic en el millor Berlín alternatiu! 
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Gimcana pels carrers de la ciutat
ho reconeixem. vàrem punxar. no ha estat l’acció que volíem. Però ens 
va semblar important sumar-nos a la gincama de Barcelona, amb un 
subratllat de proves de centres cívics en els centre cívic de xxx. va ser 
l’any què la gincama va passar de la mercè a primers de maig. el canvi 
no ens va afavorir. i la comunicació per implicar als ciutadans des dels 
centres cívics va ser escassa. un petit fracàs a mitges, benvingut: hem 
après que hem de comunicar molt millor totes les coses que fem con-
juntament perquè arribin amb intensitat i motivació a tots els plurals 
ciutadans de cada barri. la comunicació implicativa és un dels grans 
reptes de futur per la xarxa. 



maleta cívica sobre els museus de Barcelona
tenim una excel·lent relació amb l’icuB, l’institut de cultura de Bar-
celona. Per això hem compartit alguns projectes. el primer ha estat la 
maleta cívica sobre els museus de la ciutat: cada centre disposa d’una 
maleta on, des d’uns jocs molt pensats i ben preparats, els ciutadans 
que estan als centres descobreixen què hi ha en els museus de la ciu-
tat, per què són interessants i per què cal anar-los a visitar freqüen-
tment, millor acompanyats. maletes, doncs, que faciliten descoberta i 
visita. 
Pensem que és una eina a continuar amb altres temes. 
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munt de mots
una experiència horitzontal, com a mostra de la potència del treball en 
xarxa. 
el Primer festival de narració oral de Barcelona proposat pel centre 
cívic Pati llimona es va estendre a altres 15 centres cívics, el que de-
mostra que un bon projecte pot esser compartit per la xarxa. els cen-
tres participats han pogut tenir una comunicació més amplia i realitzar 
el projecte de manera conjunta, perquè com a xarxa ja tenim experièn-
cia, sabem treballar plegats sumant esforços, i multiplicant experièn-
cies. un projecte d’un passa a ser el projecte de tots. 
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la nit dels centres cívics al Grec
és un altre dels projectes amb l’icuB. un final de juny, diumenge, 
els centres cívics amb la gent dels barris de Barcelona, amb els seus 
col·laboradors més propers i entusiastes, vàrem pujar al captard al 
teatre grec. el paisatge, l’atmosfera, tot era d’un mediterrani de pos-
tal. grups de teatre, música i dansa dels centres actuaven als jardins, 
donant la benvinguda a tothom. ens trobàvem en un dels nuclis es-
tiuencs de la Barcelona per la cultura, els que impulsem cultura cada 
dia des dels barris. 
vàrem assistir a l’assaig general de Bolívar, fragmentos de un sue-
ño, obra magnífica que celebrava a Barcelona el bicentenari de molts 
països de llatinoamèrica. entre els assistents, molts llatinoamericans. 
i molta gent de barri que mai havia pujat al grec i que a partir de des-
cobrir-lo està disposada a no perdre’s el festival de teatre d’estiu de 
Barcelona.
una gran nit a repetir. 



36   



38   



les torres d’informació a cada centre
és un altre encara dels projectes  amb l’icuB: cada centre cívic dispo-
sa d’una torra triangular on col·locar, ordenadament, la informació pels 
ciutadans pròpia, la de la cultura per la ciutat... en un espai singularit-
zat i invitatiu. 
creiem en la informació: és la base per l’avenç en cultura per la convi-
vència i la creativitat.
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eUrOPes, Festival de cultura contemporània
Quan se’ns va proposar ser-hi, no ho vàrem dubtar. volíem un espai 
off, propi, per presentar des de la xarxa dels centres la cultura més 
innovadora dels països europeus. i així va ser: 27 països d’europa van 
mostrar algun fragment de la seva cultura, escollit per cada centre, 
usant moltes vegades associacions i creatius del país que viuen i tre-
ballen a Barcelona. la programació va representar un esforç col·lectiu 
molt important: llegir-la frapa encara. visitar el que els centres van 
proposar, commovia. 
estem convençuts que euroPes va ser el moment àlgid on els centres 
van plasmar la seva potència en programació innovadora, actual i d’un 
interès indiscutible per la Barcelona que volem, europea i oberta al 
món. 
molts seguidors del festival varen opinar que, en el seu conjunt, la pro-
gramació proposada pels centres cívics, era la que tenia més interès i 
més ganxo. 
és un dels altres projectes a continuar:  europa també es construeix i 
comparteix des dels barris, amb els centres cívics. 
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Festa de la filosofia
continua l’esplèndida línia iniciada amb euroPes, però ara amb idea 
i producció pròpia: 45 centres proposen preguntes actualíssimes sobre 
la vida, la ciutat i el món a les que faciliten un esbós de resposta per 
debatre i compartir des del teatre, la dansa, les exposicions, el cinema, 
les conferències... 
els centres cívics són referència pels tallers i cursos que s’hi fan i 
ofereixen,per exemple. al costat d’aquestes activitats trimestrals i fre-
qüents, la xarxa dels centres cívics pensa que cada centre ha de ser 
també un punt perquè els ciutadans d’un barri plantegin el seus ne-
guits, estiguin presents en els petits o grans debats per la Barcelona i 
el món que volem, necessitem i convé construir i mantenir des de les 
aportacions de tothom. Des de l’inici de la xarxa, les idees sempre han 
tingut un espai primer. 
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marketing cívic o la formació en xarxa
hem assajat algunes experiències de formació conjunta en les que, 
lliurement, els directors o directores o altre personal en els equips del 
centre podien apuntar-se. Màrqueting cívic, idees i gestió per als 
Centres Cívics als barris i en xarxa de ciutat, presenta d’una manera 
còmoda i suggerent com pensar i gestionar els centres cívics a Bar-
celona tenint present l’experiència des dels anys vuitanta en centres 
cívics, les línies metres del model de centres cívics de Barcelona que 
s’estaven treballant mentre es coïa el text i les tendències més actuals 
en la gestió cívica de les ciutats. 
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Xarxa de 23 casals de barri
la bona experiència de la xarxa de centres cívics ens va impulsar a 
traslladar-la als casals de barri dels districtes de Barcelona. els casals, 
en cada barri, són espais més o menys petits o mitjans que, normal-
ment gestionats per una associació del propi barri, faciliten propostes, 
activitats, tallers als ciutadans. també organitzen accions conjuntes 
per tot el barri. han sorgit en el transcurs dels llargs anys de la demo-
cràcia municipal, des d’iniciatives polítiques de proximitat molt dife-
rents. 
Des d’una proposta consensuada amb els districtes, després de visitar-
los tots personalment, hem engegat la xarxa dels 23 casals de Barri 
d’una manera més pausada que la dels centres cívics perquè els seus 
responsables són, sovint, voluntaris i voluntàries. la resposta ha es-
tat molt positiva. hem compartit amb els casals un fulletó conjunt, una 
web de referència i ha sortit la primera revista d’informació i contacte. 
la xarxa de casals de barri és un dels reptes a fer créixer a partir d’ara. 
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Pla Barcelona interculturalitat
Des del seu naixement la xarxa ha tingut vocació de acollir projectes 
municipals que necessariament han de tenir el seu reflex als barris de 
la ciutat, que millor casa per acollir-los que la casa comú dels centres 
cívics.
el diàleg intercultural ha estat molt present als centres, hem treba-
llat plegats la manera d’apropar-nos d’igual a igual als nouvinguts, de 
conèixer-nos i intercanviar. ho hem fet pensant en els més joves i en 
la seva manera de comunicar-se amb l’experiència emmou, que amb 
tallers i activitats a través del web a cada districte, s’ha recollit el pen-
sament jove i la seva visió intercultural.
Pensant en els no tant joves, diàlegs interculturals i un magnífica se-
lecció de tallers i actuacions ens varen apropar al coneixement de la 
cultura asiàtica. una experiència enriquidora que estendrem per tota la 
ciutat.



Pla d’alfabetització i capacitació digital
l’equitat i la igualtat d’oportunitats sempre són presents als centres 
cívics. evitar l’escletxa digital també forma part de nosaltres. com a 
xarxa hem pogut recollir tota la informació dels recursos que tenim per 
a facilitar en el futur, noves oportunitats de capacitació digital per a 
tothom. 
Però volem anar més enllà i poder proposar noves eines i formació 
oberta a tothom en les capacitats, que ja tots necessitem, per moure’ns 
en aquest nou i complex món globalitzat de les noves tecnologies. 
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Xarxa de cultura per a la inclusió social
ens agrada treballar en xarxa, en la nostra i d’altres que ens perse-
gueixin objectius com els nostres. la xarxa de cultura per a la inclusió 
social facilita l’accés a la cultura a col·lectius que de manera habitual 
no hi accedeixen. volen facilitar l’accés en tots els seus aspectes, com 
a públic, com creadors, productors... Queda clar que això ho fem des 
dels centres, i ho volem fer amb ells, estant amb les institucions públi-
ques i privades que tenen a dir i proposar per la cultura.
la cultura com a valor compartit forma part de la nostra missió.
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BcÍVic
el centre cívic virtual bcívic és la nova plataforma on es pot navegar 
per les propostes dels centres, així com participar en les activitats de 
la xarxa de centres cívics. també es poden penjar continguts d’àudio i 
vídeo, fruit de la pròpia creativitat, o que estiguin relacionats amb acti-
vitats dels centres cívics. 
el bcivic  és una porta d’entrada àgil a tota la xarxa de centres i, alho-
ra, un centre més. el centre virtual que  permet la participació remota i 
la visualització online de les persones que estiguin participant.
és una proposta oberta a l’experimentació, a la convivència i a la crea-
tivitat. 
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model Barcelona centres cívics
al començar la xarxa dels centres cívics va aparèixer com una de les 
qüestions clau a treballar i a empentar el disposar d’un model actualit-
zat pels centres cívics de Barcelona. es va constituir un equip de tre-
ball a proposta de la taula de coordinació territorial dels directors i di-
rectores de serveis a les Persones. es van preparar esbossos diferents 
per discutir-los. alguns prioritzaven d’una manera molt forta les idees. 
D’altres es preocupaven més de la gestió. Després d’uns mesos de tre-
balls i debats, asseguts tots a una taula fins que no disposéssim d’un 
mínim pel model, els directors i directores de serveis a les Persones 
van donar el seu vistiplau al document, que una mesura de govern el 
transforma en la manera de treballar dels centres cívics de Barcelona. 
Presentem el text per cloure aquesta corrua de moments claus de la 
història galopant dels centres cívics en aquests darrers anys. fer rea-
litat el model amb l’estil que ha treballat la xarxa és el primer repte de 
futur. 
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MOSTREN EL SEU 2010

Les accions de Xarxa, el seu mateix 
funcionament, serien etèries, sense  
el dia a dia del treball silent, professional 
i constant, barri a barri, sempre amb els 
plurals ciutadans i les seves organitzacions 
i grups,  dels 51 Centres Cívics.
La clau de volta, els fonaments de 
la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona, 
la podeu constatar en el variat ventall de 
resums d’acció de l’any 2010 de 20 centres.
I si sou dels pocs que encara no són amics 
i amigues dels Centres Cívics, ara, el 2011, 
és l’any per apropar-vos-hi.



69   Joan Abad, director

activitats (culturals, lúdiques,…) 
7 de teatre: setmana de forma-
ció i l’espectacle escènic per a 
instituts del Dte. de sant andreu 
i l’espectacle teatral Backstage a 
càrrec de “De  Boni “. 9 matinals 
infantils,  recull, juga i compar-
teix: tres activitats adreçades als 
infant i joves, per sant Jordi, es-
tiu i nadal. terrassa d’estiu amb 
cinema a la fresca i concerts. 
acte del Dia de la dona i tardor 
solidària la amb la participació 
de vuit entitats del barri, a més 
te representacions teatrals, con-
certs musicals (concurs maria 
canals) etc.
tallers 
Balls d’arreu del món organit-
zats per l’entitat Bon Pas de 
ball, sevillanes organitzades pel 
centro cultural andaluz del Bon 
Pastor, sardanes, cuina i pintura.
cessió d’espais 
a entitats i grups per a re-
unions, activitats, i assajos. 
espai de trobada entre 
l’administració i els veïns/es en 
tot el procés del Pla de barris i 
de la seva remodelació.

68   Alexandre serra Bonet, director

centre cívic Bon Pastor
el centre cívic Besòs durant 
l’any 2010 ha continuat tre-
ballant i consolidant els seus 
projectes específics i la progra-
mació cultural, oferint una bona 
bateria de cursos i tallers; cator-
ze exposicions, vàries obres de 
teatre i concerts; treballant amb 
les festes del barri; espectacles 
de danza... De tota la programa-
ció cultural destaquen els seus 
cicles específics: durant el mes 
de març a’Dona’t (dedicat a la 
dona), el mes d’abril les 1000 
i cinc paraules (dedicat a les 
paraules que no s’escriuen), el 
mes de juliol el reutilitza el Ju-
liol (dedicat a estimar el nostre 
entorn), el mes de novembre la 
(in)fusión flamenca (http://www.
myspace.com/infusionflamenca), 
el mes de desembre Per nadal 
no t’atipis (dedicat al consum 
responsable) i els projectes amb 
joves com l’encuentro urbano 
de cultures (juny), el Besmina 
(juliol) o el Passatge del terror 
(octubre).

centre cívic Besòs



Durant l’any 2010 el centre 
cívic can felipa ha continuat 
treballant en les seves línies: ha 
mantingut la seva oferta de cur-
sos, tallers i activitats formatives 
per a tots els públics. s’ha se-
guit treballant amb les entitats 
que formen part del centre i del 
Poblenou donant suport als seus 
projectes: escena Poblenou, iBa 
col·lectiu d’improvisació, aula 
endavant, apropem-nos, amics 
de la música, niu, etc. i ha 
continuat els seus projectes de 
suport a la creació: les arts vi-
suals han tingut una nova con-
vocatòria i s’han presentat tres 
projectes expositius i les arts 
escèniques han seguit mante-
nint una programació estable i 
un programa de residències. el 
2010 en general ha servit per 
treballar sobretot per a nous 
canvis de cara el 2011. 

71   dolores Pedemente, directora

centre cívic can Felipa

70   Patricia Fàbregas

Durant l’any 2010 hem orga-
nitzat tot un seguit d’activitats 
i tallers dirigides principal-
ment a un públic adult amb 
un augment en el nombre de 
tallers ofertats i en el nombre 
d’inscripcions, consolidant la 
nostra oferta. aquest increment 
també s’ha produït en la resta 
de serveis que ofereix el centre 
cívic (cessions d’espais, espai 
d’estudi, aula d’informàtica...). 
també hem treballat amb les 
entitats que fan ús del centre i 
altres grups informals de gent 
del barri. 

centre cívic 
can castelló



el centre ofereix una variada 
oferta per a tothom: infants, 
joves, adults i gent gran, de 
cursos i tallers, d’activitats de 
divulgació cultural, espectacles, 
activitats de suport a les enti-
tats, cessions d’espai, suport a 
la creació escènica i activitats 
lúdico – educatives.
el centre cívic cotxeres Borrell 
ha desenvolupat un projecte es-
pecífic de suport a la creació en 
arts escèniques que es concreta 
en el laboratori tísner.
el laboratori tísner és un espai 
de suport que s’ofereix als 
creadors en l’àmbit de les arts 
escèniques, per a desenvolupar 
els seus projectes artístics. és 
un punt de trobada artístic on 
l’objectiu principal siguin les 
iniciatives que arrisquin en la 
producció, en la investigació 
artística i en la creació contem-
porània.

73   silvia sanchez, directora

centre cívic cotxeres Borrell
en el decurs de l’any 2010, la 
casa elizalde ha acollit the 
hairdresser salon de les salon-
nières, l’exposició guanyadora 
de la iiª convocatòria d’arts vi-
suals, un projecte ja consolidat, 
sorgit per estimular la creació 
en el camp de les arts plàsti-
ques i apropar l’art contempo-
rani a tots els públics. Pel que 
fa a la proposta d’espectacles, 
pel centre han passat grups 
destacats del panorama musical 
barceloní, com sanjosex o maria 
coma, figures de referència de 
la música clàssica com oroitz 
maiz i companyies teatrals amb 
propostes novedoses per grans i 
petits. cal destacar que totes les 
propostes han tingut molt bona 
acollida de públic. els tallers 
culturals i itineraris han expe-
rimentat un creixement notable 
de públic arribant als 13.600 
inscrits anuals i hem renovat, 
un cop més, el nostre compro-
mís amb les entitats del barri de 
la Dreta de l’eixample. 

centre cívic la casa elizalde

72   ruth estévez, coordinadora



el centre cívic guinardó ha con-
solidat durant aquest any les 
seves línies d’intervenció: músi-
ca clàssica, espectacles infantils, 
una oferta variada de tallers, 
programació doble d’exposicions 
trimestrals, el raconet, la sala 
de noves tecnologies i la seva 
oferta de cultura i multimèdia, la 
participació en el calendari fes-
tiu, la programació d’espectacles 
de teatre amateur i dansa, la 
implicació dels joves i les seves 
inquietuds (hiphop guinardó)  i 
com a cloenda, l’stripart, con-
solidat com a aparador de l’art 
jove emergent.

centre cívic Guinardó

75   rafel tubau i clarà, director 

Durant l’any 2010 s’han anat 
consolidant les diverses línees 
de treball que tenim obertes al 
centre. en concret, s’han pro-
gramat exposicions, concerts 
musicals, conferències, itine-
raris, un conjunt  de tallers, 
així com activitats festives de 
caire popular com carnaval, 
nit d’ànimes, festes majors, 
nadal… cal destacar els cicles 
temàtics com Desembre solidari, 
Primavera verda o coll fan-
tasy, així com les activitats del 
cicle “50 anys de Jabato”, amb 
exposicions, taula rodones, jocs 
de rol… dins del Projecte de 
recuperació de la memòria de la 
Bruguera. 

74   Xavi Franc, director

centre cívic 
el coll-la Bruguera



77   lola García, directora 

centre cívic les corts
el centre cívic de les corts 
durant aquest darrer any 2010 
ha consolidat la seva programa-
ció cultural de cinema, teatre, 
Dansa i espectacles infantils.
 el teixit associatiu és l’eix 
fonamental de l’equipament, 
treballant en projectes comuni-
taris amb entitats  i serveis que 
formen part del centre cívic. 
Destaquem sobretot, la parti-
cipació en projectes de ciutat 
amb la xarxa de centres cívics. 
així mateix, hem potenciat 
projectes de suport a la crea-
ció amb residencies de dansa, 
per artistes emergents; teatre, 
amb companyies amateurs del 
districte;  i cessió gratuïta de la 
sala d’exposicions, per artistes 
gràfics.

76   isabel cuesta Vilchez, directora 

centre cívic Joan Oliver «Pere Quart»
si alguna cosa hem de destacar 
del centre cívic Joan oliver “Pere 
Quart” del 2010 és la seva vo-
luntat per sortir al barri i formar 
part de la vida diària dels seus 
veïns i veïnes. s’ha elevat a 
la  màxima expressió el recol-
zament als joves creadors/es 
amb activitats com l’estenedor 
i a fet sortir la seva vessant 
més solidaria, intercultural i de 
promoció de la diversitat amb 
activitats amb una gran partici-
pació i acceptació com la triatló 
solidaria, el dia de la diversitat i 
la prova pilot d’inculturalitat als 
centre cívics. 



el centre cívic Parc-sandaru, 
situat en l’extrem meridional del 
districte a l’antiga fàbrica san-
daru, és un equipament públic, 
adscrit al Districte de sant martí. 
  és un centre cívic amb un 
projecte cultural, multidisciplinar 
obert a veïns, entitats, grups i 
creadors del Parc del Poblenou, 
la llacuna i la vila olímpica i 
de la ciutat que vulguin aportar, 
participar o proposar  idees. és 
un centre cívic que posa una 
atenció especial en la producció 
artística emergent, sobretot en 
les arts escèniques i la música. 
la conscienciació ecològica i la 
intergeneracionalitat són eixos 
transversals en el programa de 
serveis. 
la recent creació del centre el 
fa respectuós amb la legislació 
vigent pel que fa a ambientalit-
zació de l’edifici.  

centre cívic Parc sandaru

79   Alda Puig, directora78   sílvia serra Aranda, directora

les línees d’ actuació del 
centre cívic matas i ramis al 
2010 s’ han establert al voltant 
dels eixos següents: l’oferta 
de tallers trimestrals i accions 
formatives puntuals, la pro-
gramació transversal amb els 
equipaments socio-culturals i 
entitats de la zona d’ horta dins 
del cicle festiu anual ( festa 
major, nadal,  carnestoltes, ...) 
i la producció de cicles cultu-
rals  com la consolidació del 
concurs de cantautors/es d’ 
horta-guinardó, teatre social i 
Dones i + . un altre dels eixos 
ha estat el suport a entitats i 
grups, a través de la cessió d’ 
espais i /o actuacions conjuntes  
i  el foment a la creació musical, 
escènica i plàstica (exposicions, 
exhibicions teatrals i concerts).

centre cívic 
matas i ramis



com a punt destacat i diferen-
ciat respecte a altres anys, hem 
de parlar del “en família”, un 
projecte que iniciàvem al gener 
de 2010, adreçat a famílies amb 
infants en edat preescolar.
l’objectiu principal era donar 
una oferta lúdico-educativa i 
obrir un espai de trobada i rela-
ció per les famílies del barri.
el “en família” va tenir molta 
acceptació, ja des de les pri-
meres sessions, i cada cop les 
famílies involucrades senten el 
centre cívic més seu, cosa que 
evidentment ens plau moltíssim.
altres programacions de dina-
mització de calendari festiu (com 
“el túnel de la por”, “la mostra 
de nadal”, “la rua de carnes-
toltes” o “les festes del barri de 
Porta”) s’han seguit mantenint, 
doncs són el nostre plat fort.

centre cívic Porta sóller

81   marian González, directora

Pere Pruna és un centre cívic 
obert i dinàmic del Districte de 
sarrià – sant gervasi que té 
com a objectiu el foment de la 
cultura i la creativitat. ofereix un 
gran ventall d’activitats lúdiques 
i culturals.  és un espai que 
dóna suport i facilita la difusió 
i el diàleg entre tot tipus de 
grups,  entitats i ciutadans.
un espai dedicat també a la 
música, amb diferents cicles: 
concerts joves, cicles corals, 
música contemporània, lírica i 
acústica en general i amb un 
espai pels més menuts i les se-
ves famílies, el dels espectacles 
infantils.
un altre àmbit important del 
centre cívic Pere Pruna és la 
seva oferta formativa, de tallers 
culturals, pensada per inte-
ressar a tothom, i d’itineraris 
urbans i de natura, que ajuden 
a redescobrir l’entorn.
l’equipament també acull les 
iniciatives de les entitats del 
barri i del Districte.  mitjançant 
les cessions d’espai a associa-
cions, empreses i particulars 

centre cívic Pere Pruna

80   laia Puig, directora



el fil conductor de les nostres 
activitats és donar a conèixer 
al públic diferents aspectes 
de la cultura. considerem que 
això fa que una ciutat i la seva 
població tinguin una gran 
riquesa inclús en moments de 
crisi. en aquest sentit, estem 
molt satisfets de l’alt grau de 
participació als nostres cursos 
i seminaris trimestrals, i també 
de les nombroses visites que 
diàriament rebem a la nostra 
sala d’exposicions. Per últim 
posar l’accent a la consolidació 
del concurs d’arts visuals Premi 
miquel casablancas, nascut 
l’any 82 al barri de sant andreu 
i que, actualment, esdevé un 
punt de referència ineludible 
per qualsevol artista emergent 
de  Barcelona  i  en l’àmbit 
nacional. 

centre cívic sant Andreu

83   Jordi Pino, director

al llarg de 2010 hem realitzat 
tota una sèrie d’activitats amb 
una doble vessant: en base 
a la línia d’especialització del 
centre. la música clàssica hem 
intentat que impregni tota la 
programació amb la realització 
d’activitats i tallers destinades 
a estimular i acostar la música a 
tothom.  en base a col·laboració 
amb les entitats que tenen seu 
al propi centre i  amb entitats 
del districte de les corts. en 
aquestes vessants hi destaquem 
la funció d’espai de proximitat 
i de relació que genera aquest 
equipament al barri, l’usuari, ja 
sigui entitat o persones indivi-
duals, senten el centre com a 
seu de manera que es genera 
un feedback positiu, nosaltres 
els hi podem oferir un espai de 
relació, de creació, de gaudir i 
ells ens aporten  el sentiment 
d’arrelament i pertinença a un 
lloc. 
a nivell de tallers, aquest any 
hem ampliat considerablement 
l’oferta de tallers del centre 
especialment el darrer trimes-

centre cívic riera Blanca

82   montserrat Gil, directora



Durant l’any 2010 el centre 
cívic de sarrià ha consolidat la 
seva oferta de tallers i activitats 
formatives a la població, a nivell 
genèric i dels diversos grups 
d’edat. s’ha seguit treballant 
amb les entitats que formen 
part del centre cívic donant 
suport als seus projectes amb 
un alt grau de satisfacció dels 
agents implicats. s’ha donat 
continuïtat al projecte de suport 
a la creació amb cicles dedi-
cats exclusivament, com ara 
el cicle de jazz i el “llença’rt” 
dirigit a grups i artistes novells 
i la cessió gratuïta de la sala 
d’exposicions.

centre cívic sarrià

85   meritxell rodríguez, directora84   cristina colmena, directora 

centre cívic sant martí
el 2010, per al centre cívic 
sant martí, ha estat un any de 
continuïtat de la majoria dels 
projectes culturals, de l’oferta de 
tallers i de serveis cap als ciuta-
dans. cal destacar la continuïtat 
en el treball en xarxa realitzat 
amb entitats i serveis ubicats al 
centre i al territori, que té com 
a fruit el calendari festiu del 
barri: carnaval, Dia de la Dona, 
sant Jordi, festes de la Primave-
ra,  estiuàs, nit d’ànimes, festa 
major,...també cal destacar el 
nostres projectes: Perpetracions, 
mercateatre, matí infantil, els 
concerts del Buc d’assaig,..., 
amb una gran acollida per part 
del diferents públics als quals 
van adreçats. 



87   mónica Baró, directora

19ena edició de l’escola va 
d’espectacle a la zona nord: 
campanya de teatre per a esco-
les, adreçada a escoles bressol, 
educació infantil, primària i 
educació especialitzada. hem 
ofert un total de 15 espectacles 
representats per 5 companyies. 
total espectadors: 4.349
suport a companyies amateurs i 
professionals: 4 companyies – 8 
espectacles i 1.450 espectadors
Projecte la gent del barri al tea-
tre: el teatre obre les portes a la 
creativitats artística dels veïns i 
veïnes del barri
suport espectacles organitzades 
per entitats + suport especta-
cles organitzats per escoles i 
amPa’s
Programació de cinema fa-
miliar i per a gent gran, amb 
col·laboració amb la Biblioteca 
zona nord
Projecte en xarxa amb la Bi-
blioteca zona nord: activitats al 
carrer per a públic adolescent, 
jove i familiar: 17 activitats (con-
certs de grups del buc, mostra 
de ball dels joves del barri, 

centre cívic Zona Nord

el centre cívic vil·la florida 
durant aquest any 2010 ha 
assolit i superat els objectius 
de participació, implicació i 
disseny de programes que ens 
havíem plantejat des de l’equip 
de treball. els dos factors més 
rellevants i únics d’aquest any 
del centre cívic, han estat els 
projectes del racó de l’artista i 
l’aparador de les entitats i ser-
veis. aquest dos programes són 
espais de relació, coneixença 
i foment a la xarxa social, el 
primer destinat a famílies i el 
segon a població en general. 

centre cívic 
Vil·la Florida

86   mireia rodon, directora              



2009-2011 moments clau D’una història galoPant
© de l’edició: ajuntament de Barcelona
edició: ajuntament de Barcelona
Producció:
Disseny gràfic: enric muñoz
correcció de textos:
impressió:
maig 2011
Dipòsit legal:
imprès en paper ecològic

agraiments

b-civic

xarxa de centres cívics
crèdits


