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1.1 Presentació
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El Pla de centres cívics 2019-2023 ha estat concebut com una eina d’orientació 
i guia de les accions conjuntes que s’han de desenvolupar des de la xarxa de 
centres cívics durant els propers quatre anys i també com un instrument per 
iniciar noves mesures que tinguin un recorregut a més llarg termini. 

Des que la xarxa de centres cívics va passar a dependre de l’Institut de Cultura de 
Barcelona —durant el mandat 2011-2015—, es va posar de manifest la necessitat 
de potenciar el caràcter cultural dels centres cívics. També d’incorporar un mètode 
de treball que relacionés estretament les competències de l’àrea central com a 
referent de la xarxa, amb les dels districtes, de qui depenen orgànicament els 
equipaments.

Per això, en parlar del pla com a guia d’accions conjuntes es vol fer referència a la 
visió coordinada que es vol mantenir en la gestió de la xarxa i dels centres cívics. 
De fet, ja el primer “Document de treball per a l’elaboració del Pla de centres 
cívics” de l’any 2012, així com el “Pla de Treball 2015-2019 de la xarxa de centres 
cívics” de l’Ajuntament de Barcelona van tenir com a premissa la voluntat de 
conjugar i compartir objectius. Aquest ha de ser el punt de partida per desplegar 
uns programes i una política que només es poden abordar amb èxit a partir de la 
planificació i execució transversal des de les competències i capacitats d’una i 
altra dependència municipal (districtes i àrea central de referència).

A més, a diferència de documents anteriors, en aquest hi ha hagut la voluntat 
d’incorporar-hi, en la seva redacció, els mateixos responsables de centres 
cívics, com a màxims coneixedors de la seva realitat diària i primers a copsar les 
necessitats i demandes que la ciutadania planteja de manera quotidiana.

Finalment, a partir de la identificació dels principals reptes estratègics que cal 
abordar en els propers anys, també s’ha volgut implicar responsables i tècnics 
d’altres àrees municipals que hi estan relacionades per tal d’ajudar a definir 
l’actuació dels centres cívics en aquests àmbits.

Per tant, aquest document recull les reflexions, l’anàlisi i les principals propostes 
sorgides d’un total de deu sessions específiques de treball celebrades entre 
els mesos de març i maig del 2019 i una trobada amb tots els responsables del 
conjunt de centres cívics que va tenir lloc el mes de juliol del 2019. Tot aquest 
procés ha estat tutoritzat per un grup motor del pla, format per representants 
de les diferents escales de comandament de diversos districtes (sobretot de les 
direccions de serveis a les persones i el territori) i de la Direcció de Cultura de 
Proximitat de l’Institut de Cultura de Barcelona.

Aquest document 
recull:
1.  Les reflexions, 

l’anàlisi i les 
principals 
propostes 
sorgides d’un 
total de deu 
sessions 
específiques 
de treball 
celebrades entre 
els mesos de 
març i maig 
del 2019

2. Una trobada 
amb tots els 
responsables 
del conjunt de 
centres cívics 
que va tenir lloc 
el mes de juliol 
del 2019.

Aquest pla és una 
eina d’orientació 
i guia de les 
accions conjuntes 
que s’han de 
desenvolupar 
des de la xarxa de 
centres cívics.

Grup motor del pla

Representants 
de les diferents
escales de comandament 
de diversos districtes

DISTRICTES
DE BARCELONA

la Direcció de 
Cultura de Proximitat 
de l’Institut de Cultura de 
Barcelona

INSTITUT DE CULTURA 
DE BARCELONA



Centres
Cívics

8

Si calgués sintetitzar tres grans idees o conceptes subjacents a bona part de 
l’esperit d’aquest pla, ho podríem fer a partir dels punts següents:

s La necessitat que hi hagi un projecte cultural clar i definit per a cada
 centre cívic 

Un projecte que impregni els serveis i les funcions de cada centre cívic com 
a autèntics centres culturals de proximitat.

s L’orientació de les accions a mitjà termini d’acord amb unes línies 
estratègiques
Diversitat cultural, inclusivitat, perspectiva de gènere, sostenibilitat, acció 
comunitària i vinculacions entre els àmbits culturals i educatius.

s La reformulació, la reorientació i l’adequació
Per assolir les propostes anteriors és necessària una reformulació dels 
marcs normatius i reguladors, la reorientació d’alguns serveis i programes, 
l’adequació de recursos econòmics i infraestructurals, i de mitjans humans. 
Tenint en compte que tot i que hi ha unes determinades exigències de 
qualitat en els serveis que han de prestar els centres, també cal ajustar els 
projectes a les característiques socials i geogràfiques de cada realitat  
i territori.
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1.2 

Estructura 
del Pla d’accions
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Aquest pla s’estructura en una introducció, dues 
parts i un annex final on es descriu la metodologia 
i els participants en la redacció del document. 

A la primera part del pla s’ofereix, d’una banda, 
un breu context a partir de l’anàlisi de l’evolució 
de la xarxa de centres cívics de Barcelona en els 
darrers anys i, d’altra banda, una radiografia de la 
situació, activitat i participants dels centres cívics 
segons una breu relació de dades i indicadors 
actuals. També es fa una aproximació conceptual 
als principals reptes estratègics que planteja la 
definició d’un centre cultural de proximitat en un 
entorn urbà complex i divers com és el de la ciutat 
de Barcelona a les portes de la tercera dècada del 
segle xxi.

La segona part recull i ordena el conjunt d’accions 
que componen aquest pla. A partir dels objectius 
que s’han formulat, les mesures per assolir-los es 
classifiquen en tres grans àmbits: 

s  Noves línies estratègiques

s  Actualització i reorientació de programes de 
la xarxa i dels centres en funció dels nous 
accents i tendències a treballar

s  Millores en la gestió i el funcionament dels 
serveis que ofereixen els centres cívics. 

En aquesta segona part també s’inclou una 
proposta de calendari i de planificació de treball 
per al desplegament d’aquestes accions.

Estructura del Pla d’accions
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2

PRIMERA PART. 
Anàlisi i estat de la qüestió

2.1 
Evolució de la xarxa de 
centres cívics de Barcelona



 
13
Mesura
de govern

El primer centre cívic, el Centre Cívic Guinardó, va ser inaugurat l’any 1982. Poc 
després, el mateix any, es van posar en marxa altres centres: el de Sant Martí, Sant 
Andreu i la Sagrera. I al llarg d’aquests 37 anys s’han anat construint equipaments 
fins a arribar als 52 centres que constitueixen avui en dia la xarxa de centres 
cívics. Alguns van ser fruit de llargues reivindicacions veïnals, d’altres van néixer 
amb la recuperació d’edificis emblemàtics per a la ciutat, i d’altres es van fer de 
nova planta.

En aquest darrer mandat, 2015-2019, s’ha construït i posat en marxa el Centre 
Cívic Vil·la Urània (que substitueix i amplia els serveis del Centre Cívic Casa 
Sagnier, que es manté com a Casal de Joves) al districte de Sarrià - Sant Gervasi, i 
el Centre Cívic Can Clariana Cultural al districte de Sant Andreu.

Actualment, la 
xarxa de centres 
cívics és la xarxa 
d’equipaments 
culturals de 
proximitat més 
àmplia de la 
ciutat, present a 
pràcticament tots 
els barris.

Aquesta manca 
de planificació 
ha comportat 
oportunitats, 
d’una banda, però
també mancances 
i deficiències, 
de l’altra. 
Si considerem 
els aspectes 
més valuosos, 
podríem afirmar 
que una falta de 
planificació 
a nivell de ciutat 
s’ha compensat  
amb una alta 
capacitat 
d’adaptació a 
les realitats de 
cada territori i 
comunitat.

Construcció i posada en marxa dels Centres Cívics de Barcelona

Any Any

1982

Centre Cívic Guinardó 1995 Centre Cívic Can Basté 

Centre Cívic Sant Andreu 1996 Centre Cívic Teixonera 

Centre Cívic Sant Martí 1997 Centre Cívic Tomasa Cuevas - 
Les Corts 

Centre Cívic La Sagrera 
“La Barraca” 1998 Centre Cívic Sagrada Família 

1983

Centre Cívic Can Felipa

1999

Centre Cívic Pere Pruna 

Centre Cívic Sarrià Centre Cívic Joan Oliver 
“Pere Quart” 

Centre Cívic Torre Llobeta Centre Cívic Fort Pienc

Centre Cultural La Casa Elizalde Centre Cultural La Farinera 
del Clot

1984

Centre Cívic Casa del Rellotge - 
Sala Pepita Casanellas 2000

Centre Cívic Riera Blanca 
(actualment Centre Cívic 
Josep M. Trias i Peitx) 

Centre Cívic Cotxeres de Sants

2002

Centre Cívic Convent 
de Sant Agustí 

Centre Cívic Casinet 
d’Hostafrancs Centre Cívic Cotxeres Borrell 

1985 Centre Cívic L’Elèctric Centre Cívic La Cadena 

1986
Centre Cívic La Sedeta 2003 Centre Cívic Vallvidrera - 

Vázquez Montalbán 

Centre Cívic Can Deu 2004 Centre Cívic El Sortidor 

1989

Centre Cívic Trinitat Vella 

2007

Centre Cívic Casa Groga

Centre Cívic Bon Pastor Centre Cultural Casa Orlandai 

Centre Cívic Casa Golferichs Centre Cívic Parc Sandaru 

1990 Centre Cívic Matas i Ramis Centre Cívic Vil·la Florida 

1991
Centre Cívic Carmel 2008 Centre Cívic Can Castelló 

Centre Cívic Pati Llimona 2011 Centre Cívic Urgell 

1992 Centre Cívic Zona Nord 

2012
Centre Cívic Navas 

1993
Centre Cívic El Coll - 
La Bruguera Centre Cultural Albareda 

Centre Cívic Besòs 2013 Centre Cívic Can Verdaguer 

1994
Centre Cívic Drassanes 2014 Centre Cívic Baró de Viver 

(nou edifici) 

Centre Cívic Barceloneta 

2017
Centre Cívic Vil·la Urània 

1995 Centre Cívic Font de la Guatlla Centre Cívic Can Clariana 
Cultural 
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Per tant, actualment, la xarxa de centres cívics és la xarxa d’equipaments 
culturals de proximitat més àmplia de la ciutat, present a pràcticament tots els 
barris. Cal dir, però, que el desplegament d’aquest conjunt d’equipaments no s’ha 
basat en una planificació prèvia segons uns estàndards i paràmetres objectius 
quant a requeriments tècnics i superfície d’espai en relació amb el nombre 
d’habitants, per exemple. O en funció de la distribució equitativa en el conjunt de 
la ciutat. Tampoc d’acord amb un model preestablert de tipologia de servei per 
oferir al conjunt de la ciutadania. És a dir, no s’ha fet segons un pla previ, com ha 
estat el cas de la xarxa de biblioteques de Barcelona, que ha tingut en compte la 
distribució geogràfica i uns paràmetres basats en punts de lectura per habitant 
o distribució geogràfica per assegurar un equipament bibliotecari a menys de 15 
minuts de qualsevol llar de la ciutat.

Aquesta manca de planificació ha comportat oportunitats, d’una banda, però 
també mancances i deficiències, de l’altra. Si considerem els aspectes més 
valuosos, podríem afirmar que una falta de planificació a nivell de ciutat s’ha 
compensat amb una alta capacitat d’adaptació a les realitats de cada territori 
i comunitat. I, també, que la diversitat de projectes i sistemes de gestió dels 
equipaments fruit d’aquesta adaptació i flexibilitat ha estat un potencial de 
dinamització comunitari que ha facilitat la proximitat de cara a la ciutadania.

A l’altre costat de la balança ens trobem amb la dificultat de no haver pogut 
definir des dels inicis un model únic i clar de catàleg de serveis i de criteris 
comuns per al desenvolupament d’un programa en condicions similar, pel que fa 
a qualitat, i a tots els territoris de la ciutat. Per posar un exemple, la manca d’uns 
estàndards preestablerts dels equipaments considerats com a centres cívics 
fa que alguns puguin tenir una superfície de 400 m2 (el més petit), mentre que 
d’altres arriben als 5.000 m2 (el més gran).

De la mateixa manera, la seva ubicació no ha estat tant per una lògica de 
redistribució territorial estandaritzada sinó fruit de determinades oportunitats 
d’espais disponibles o reivindicacions de col·lectius veïnals o altres comunitats 
del territori. Així, es donen situacions com ara que dos centres cívics (pel fet de 
pertànyer a districtes diferents) estan situats a poca distància l’un de l’altre i es 
poden adreçar al mateix tipus de població. 

També pot passar que en un mateix districte tots els equipaments tinguin 
una bona dotació d’equipaments i espais per portar a terme un projecte i una 
programació artística regular i estable, mentre que en altres districtes sigui 
complicat que cap dels centres pugui oferir un tipus de programació similar. 
Aquesta situació ha estat font de greuges i diferències que no poden estar només 
justificades per la voluntat de desenvolupar projectes adaptats a la realitat de 
cada territori i comunitat.

Aquesta disfunció s’ha fet més evident en els darrers anys quan s’ha intentat 
generar una xarxa cohesionada d’equipaments i serveis amb una determinada 
lògica i patrons comuns compartits. En primer lloc, perquè l’adscripció de la xarxa 
de centres cívics a l’Institut de Cultura comportava la voluntat d’identificar-
los com a autèntics centres culturals de proximitat. En segon lloc, perquè 
la definició d’un catàleg de serveis comú per aplicar a tots els equipaments 
(independentment de l’accent que en cada cas es vulgui posar en un o altre 
servei en funció del projecte propi) ha obligat a valorar la capacitat d’uns i 

Aquesta disfunció 
s’ha fet més 
evident en els 
darrers anys 
quan s’ha intentat 
generar una xarxa 
cohesionada 
d’equipaments i 
serveis amb una 
determinada lògica 
i patrons comuns 
compartits. 

Un total de 29 
centres tindrien 
mancances 
importants ja 
fos pel fet de no 
disposar d’una 
sala d’actes 
en condicions 
tècniques 
adequades 
per oferir 
programacions 
artístiques estables 
i eclèctiques, 
o algun altre 
dels espais 
previstos per al 
desenvolupament 
dels serveis d’un 
centre cívic.
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altres equipaments per portar-lo a terme. Finalment, i de manera estretament 
relacionada amb els anteriors, perquè el desplegament de noves xarxes 
d’equipaments, com ara la de biblioteques i, sobretot, dels casals de barri o 
espais joves, ha permès deixar de banda la vocació original dels centres cívics 
com a contenidors generalistes de diferents serveis (culturals, comunitaris, 
socials, infantils, juvenils, de gent gran, etcètera) per convertir-se en equipaments 
especialitzats de cultura de proximitat.

De fet, només 15 dels 52 centres cívics complirien completament el pla funcional i 
d’usos de centres cívics redactat l’any 2014 (que establia una sèrie de requisits sobre 
els espais necessaris per a desplegar els diferents serveis culturals dels centres) i 8 
més ho farien al 90%. Per tant, un total de 29 centres tindrien mancances importants 
ja fos pel fet de no disposar d’una sala d’actes en condicions tècniques adequades 
per oferir programacions artístiques estables i eclèctiques, o algun altre dels espais 
previstos per al desenvolupament d’aquests serveis culturals.

Analitzant la tasca desenvolupada com a xarxa durant els darrers dos mandats, es 
pot concloure que s’ha treballat a dos nivells. 

1. Durant el període comprès entre els anys 2012 i 2015 
Es va intentar definir un model de centre cívic que, tot i l’heterogeneïtat, 
permetés fer-los recognoscibles, unificant una sèrie d’elements comuns: 
catàleg de serveis, pla d’usos, criteris comuns de contractació, elements de 
comunicació per ser identificats com a equipaments d’una xarxa, sistemes 
d’indicadors i avaluació, eines comunes de gestió com ara inscripcions a 
cursos i tallers, etcètera. 

2. Entre els anys 2015-2019
En canvi l’objectiu ha estat reforçar el caràcter cultural dels centres 
cívics i la seva visibilització com a equipaments culturals de proximitat, 
d’una banda, millorant els equipaments específics dels centres cívics per 
a la realització del seu projecte cultural (inversions en les instal·lacions i 
equipaments) i, de l’altra, portant a terme programes culturals de xarxa, 
d’entre els quals destaca el Barcelona Districte Cultural. També amb els 
projectes en col·laboració amb grans institucions culturals de la ciutat i la 
voluntat de visibilitzar-lo enmig de l’ecosistema cultural de Barcelona. Una 
de les deficiències que cal resoldre ha estat el desequilibri i falta d’equitat 
territorial en el desplegament d’alguns d’aquests programes.
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2.2 
Diagnosi d’activitats i 
perfil dels participants 
i usuaris dels 
centres cívics
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Aquesta breu diagnosi es basa en l’anàlisi de la situació actual dels centres cívics 
i inclou la seva dimensió actualment, el coneixement, l’ús i la valoració que en fa 
la població, l’evolució de l’activitat, la programació i la participació en els darrers 
anys, així com l’estructura del perfil dels participants. Per fer aquesta anàlisi 
s’han utilitzat diferents fonts d’informació, com ara els informes i estudis dels 
departaments d’estudis d’opinió i d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona, 
així com els informes anuals d’indicadors de les activitats dels centres cívics 
elaborats des de la Secretaria General de l’Institut de Cultura de Barcelona 
http://barcelonadadescultura.bcn.cat/.

La xarxa de centres 
cívics de Barcelona 
que constitueixen 
els 52 centres 
distribuïts pels 
10 districtes de la 
ciutat ocupen un 
total de 74.252 m2. 
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2 CC Convent de 
Sant Agustí

3 CC Drassanes

4 CC Pati Llimona

1 CC Barceloneta

CIUTAT VELLA

19 Joan Oliver 
“Pere Quart”

18 Can Deu

LES CORTS

20 Josep M. Trias 
i Peitx - Riera Blanca

21 Tomasa Cuevas - 
Les Corts

32 Centre Cívic 
Casa Groga

HORTA-GUINARDÓ

33 Centre Cívic 
El Carmel 

34 Centre Cívic 
Guinardó

35 Centre Cívic Matas 
i Ramis

36 Centre Cívic 
Teixonera

38 Centre Cívic Can 
Verdaguer 

37 Centre Cívic 
Can Basté

NOU BARRIS

39 Centre Cívic 
Torre Llobeta

40 Centre Cívic 
Zona Nord

49 Centre Cívic 
Can Felipa

48 Centre Cívic Besòs

SANT MARTÍ

50 Centre Cívic 
Parc Sandaru

51 Centre Cívic 
Sant Martí 

52 Centre Cultural 
La Farinera del Clot

31 Centre Cívic 
La Sedeta

30 Centre Cívic El Coll - 
La Bruguera 

GRÀCIA

41 Centre Cívic 
Baró de Viver

SANT ANDREU

47 Centre Cívic Trinitat 
Vella

42 Centre Cívic 
Bon Pastor

43 Centre Cívic Can 
Clariana Cultural

44 Centre Cívic La 
Sagrera “La Barraca”

45 Centre Cívic Navas

46 Centre Cívic 
Sant Andreu 

12 Casinet 
d’Hostafrancs

11 Casa del Rellotge

SANTS – MONTJUÏC

13 Centre Cultural 
Albareda

14 Cotxeres de Sants

15 El Sortidor

16 Font de la Guatlla

17 La Cadena

23 Centre Cívic 
L’Elèctric 

22 Centre Cívic 
Can Castelló

SARRIÀ – SANT GERVASI

24 Centre Cívic 
Pere Pruna

25 Centre Cívic Sarrià

26 Centre Cívic 
Vallvidrera - 
Vázquez Montalbán

27 Centre Cívic Vil·la 
Florida

28 Centre Cívic Vil·la 
Urània

29 Centre Cultural 
Casa Orlandai

40

23

26

25
29 24 27

22

28

32

36
35

3330

34

39

37
38

47

41

46

42

43

44
45

31

106
8

21 20
18

19

12
14

5

17

11

16

15

7

3

9

2

13
4

1

52
51

48

49

CIUTAT 
VELLA

SANT 
MARTÍ

SANT 
ANDREU

NOU BARRIS

HORTA-GUINARDÓ
SARRIÀ-

SANT GERVASI

LES CORTS

GRÀCIA

L’EIXAMPLE

SANTS-MONTJUÏC

Plaça 
de les 
Glòries

Parc de 
la CiutadellaColom

Rambla de
Catalunya

Avinguda Diagonal
Gran Via de les Corts Catalanes

Avinguda M
erid

iana

Parc
Güell

Plaça de 
F. Macià

Plaça 
d’Espanya

Paral·lel

Plaça de 
Catalunya

50



Centres
Cívics

18

Taula 1. Distribució de centres cívics per districte, superfície per centre i població 
de cada districte1

Districte Població* Nombre 
de centres Noms Superfície (m2)

Total Mitjana 
per 

centre

Ciutat Vella 102.138 4 1  CC Barceloneta
2  CC Convent de Sant Agustí
3  CC Drassanes
4  CC Pati Llimona

6.060,0 1.515,0

L’Eixample 266.754 6 5  Casa Golferichs 
6  CC Urgell
7  Cotxeres Borrell
8  La Casa Elizalde
9  Fort Pienc

10  Sagrada Família

8.759,0 1.455,0

Sants-
Montjuïc

182.184 6 11  Casa del Rellotge
12  Casinet d’Hostafrancs
13  Centre Cultural Albareda
14  Cotxeres de Sants
15  El Sortidor
16  Font de la Guatlla
17  La Cadena

7.393,0 1.232,2

Les Corts 82.182 4 18  Can Deu
19  Joan Oliver “Pere Quart”
20  Josep M. Trias i Peitx -Riera Blanca
21  Tomasa Cuevas - Les Corts

5.639,0 1.409,7

Sarrià - Sant 
Gervasi

149.837 8 22  Centre Cívic Can Castelló
23  Centre Cívic L’Elèctric 
24  Centre Cívic Pere Pruna
25  Centre Cívic Sarrià
26  Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez

Montalbán
27  Centre Cívic Vil·la Florida
28  Centre Cívic Vil·la Urània
29  Centre Cultural Casa Orlandai

9.737,0 1.217,1

Gràcia 121.593 2 30  Centre Cívic El Coll - La Bruguera 
31  Centre Cívic La Sedeta

2.587,0 1.293,5

Horta-
Guinardó

170.249 5 32  Centre Cívic Casa Groga
33  Centre Cívic El Carmel 
34  Centre Cívic Guinardó
35  Centre Cívic Matas i Ramis
36  Centre Cívic Teixonera

4.284,0 856,8

Nou Barris 168.327 4 37  Centre Cívic Can Basté 
38  Centre Cívic Can Verdaguer 
39  Centre Cívic Torre Llobeta 
40  Centre Cívic Zona Nord

5.206,0 1.301,5

Sant Andreu 148.560 7 41  Centre Cívic Baró de Viver
42  Centre Cívic Bon Pastor
43  Centre Cívic Can Clariana Cultural
44  Centre Cívic La Sagrera 

“La Barraca”
45  Centre Cívic Navas 
46  Centre Cívic Sant Andreu 
47  Centre Cívic Trinitat Vella

7.500,0 1.071,4

Sant Martí 237.112 5 48  Centre Cívic Besòs 
49  Centre Cívic Can Felipa 
50  Centre Cívic Parc Sandaru 
51  Centre Cívic Sant Martí 
52  Centre Cultural La Farinera del Clot

17.087,0 3.417,4

TOTAL 1.628.936 52 74.252,0 1.455,9
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1 Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística i difusió de dades. Lectura del padró 
municipal d’habitants. 1 de Gener de 2018.

La dimensió actual de la xarxa de centres cívics de Barcelona 

L’actual xarxa de centres cívics de Barcelona que constitueixen els 52 centres 
distribuïts pels 10 districtes de la ciutat ocupen un total de 74.252 m2 en conjunt. 

Coneixement, ús i valoració dels centres cívics 

En la gestió dels 52 centres hi treballen actualment 374 persones (138 homes i 
236 dones) de manera estable i regular. 

Taula 2. Nombre de recursos humans de la xarxa de centres cívics
per sexe2

2018

Homes 138

Dones 236

Total 374

Pel que fa a coneixement i ús, 1 de cada 3 barcelonins/ines diu haver anat a algun 
centre cívic almenys una vegada en el darrer any (32,6%). Un 41,5%, tot i conèixer-
los, no hi ha anat darrerament i, finalment, una quarta part de la població (25,9%) 
no els coneix o no sap identificar-los.

Taula 3. Coneixement i usuaris de centres cívics3  

Creuament de les preguntes: “Vostè coneix l’existència dels centres cívics?” 
i  “Ha anat a un centre cívic en els darrers 12 mesos?”

2018

Els coneixen i hi han anat en els darrers 12 mesos 32,6

Els coneixen però no hi han anat en els darrers 12 mesos 41,5

No els coneixen 25,9

Base 1.000

Les activitats amb què s’identifiquen els centres cívics tenen a veure amb la 
formació (sobretot cursos d’activitat física i moviment i d’informàtica i idiomes). 
També aquelles activitats formatives relacionades amb la pràctica artística. En 
grau inferior s’identifica amb una programació cultural (espectacles, concerts, 
etcètera).

2 Font: Òmnibus Municipal del Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona.  
Univers: Població de Barcelona de 16 anys i més, llars amb telèfon.

Els recursos 
humans de la xarxa 
de centres cívics 
és de 374 persones 
(138 homes i 236 
dones).

El 32,6% de 
barcelonins/ines 
diuen haver anat a 
algun centre cívic 
en el darrer any.
Mentre que 
un 25,9% de 
la població no 
els coneix o els 
identifica.

3 Font: Òmnibus Municipal del Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona.  
Univers: Població de Barcelona de 16 anys i més, llars amb telèfon.
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Taula 4. Activitats associades amb els centres cívics 4

Pregunta: “Em podria dir tres accions o activitats que es fan des dels centres 
cívics?”

2018

Moviment o activitat física (ball, dansa, gimnàstica, ioga...) 39,7

Informàtica o idiomes 28,0

Creació artística (dibuix, pintura, teatre, música, fotografia...) 23,8

Xerrades, conferències 15,0

Gastronomia 13,2

Espai per a infants i joves (ludoteca o casal infantil) 12,1

Espai per a gent gran 10,6

Espectacles escènics 6,0

Concerts 3,6

Tallers en general 2,4

Activitats culturals en general 0,2

Base 1.000

Tal com passa amb el conjunt de l’oferta cultural de la ciutat, els centres cívics 
són uns equipaments molt ben valorats entre la població, com ho demostra que 
obtenen una puntuació mitjana de 7,5 sobre 10. 

Taula 5. Valoració de l’oferta cultural de Barcelona en diferents àmbits 3

Pregunta: “En general, com puntuaria l’oferta cultural de la ciutat en els àmbits 
següents” (0 = Molt dolenta; 10 = Excel·lent)

2018

Biblioteques 7,8

Concerts 7,7

Festivals en general (música, arts escèniques, audiovisuals) 7,7

Museus, exposicions 7,7

Festes populars 7,6

Centres cívics 7,5

Espectacles teatrals 7,3

Llibreries 7,1

Cinema 7,0

Espectacles de dansa 6,5

Funcions d’òpera 6,5

Base 1.002

Com a equipaments 
culturals públics, 
els centres cívics 
obtenen una bona 
puntuació mitjana 
de 7,5 sobre 10.
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Evolució de l’activitat, la programació i participació en els 
darrers anys 

L’oferta de formació (cursos, tallers i itineraris culturals a la ciutat) del conjunt de 
la xarxa de centres cívics l’any 2018 es va situar en les 11.642 propostes. 

Taula 6. Activitat de formació (cursos, tallers i itineraris) dels centres 
cívics per districtes6

2018

01. Ciutat Vella 863

02. L’Eixample 2815

03. Sants-Montjuïc 1932

04. Les Corts 1321

05. Sarrià - Sant Gervasi 953

06. Gràcia 528

07. Horta-Guinardó 664

08. Nou Barris 696

09. Sant Andreu 1254

10. Sant Martí 616

Total 11.642

Més de 92.000 persones han completat gairebé 147.000 inscripcions a activitats 
de formació. Habitualment, els cursos i tallers que integren aquestes activitats 
formatives són trimestrals, d’unes 10 sessions d’entre 1 i 2 hores a la setmana. Pel 
que fa a l’assistència, cada curs o taller registra un quòrum mitjà per sobre de les 
13 persones.

4 Font: Òmnibus Municipal del Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona. 
Univers: Població de Barcelona de 16 anys i més, llars amb telèfon.

5 Font:  Òmnibus Municipal del Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona. 
Univers: Població de Barcelona de 16 anys i més, llars amb telèfon.

6 Font:  Informe d’indicadors d’activitats dels centres cívics. Any 2018. Secretaria Tècnica de 
l’Institut de Cultura de Barcelona. 
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Taula 7. Nombre de persones i total d’inscripcions a les activitats 
de formació (cursos, tallers i itineraris) dels centres cívics per districte7

Pregunta: “En general, com puntuaria l’oferta cultural de la ciutat en els àmbits 
següents” (0 = Molt dolenta; 10 = Excel·lent)

Persones 
inscrites

Persones 
inscrites

01. Ciutat Vella 6.638 9.333

02. L’Eixample 25.860 43.258

03. Sants-Montjuïc 15.892 21.195

04. Les Corts 8.413 15.804

05. Sarrià - Sant Gervasi 7.402 11.415

06. Gràcia 3.585 8.711

07. Horta-Guinardó 4.788 7.675

08. Nou Barris 5.521 7.803

09. Sant Andreu 8.713 14.651

10. Sant Martí 5.718 6.933

Total 92.620 146.778

A partir d’aquestes dades es pot apreciar que hi ha un gran volum de persones 
inscrites que fan més d’una activitat de curs o taller anualment. Això pot ser un 
símptoma de fidelitat, vinculació i relació amb el centre des de la proximitat.

Taula 8. Distribució dels inscrits a les activitats de formació dels centres 
cívics segons el nombre d’inscripcions fetes, en percentatge (%)8

2018

1 inscripció/any 46,0 %

2 inscripcions/any 23,9 %

+2 inscripcions/any 30,1 %

Total 100 %

Quant a la proposta de programació artística, entre els 52 centres cívics de 
la xarxa durant el 2018 s’han ofert 7.707 activitats de difusió cultural. En 
aquest apartat s’inclouen tant concerts i espectacles escènics, com xerrades i 
exposicions i altres propostes i cicles culturals.

7 Font: Informe d’indicadors d’activitats dels Centres Cívics. Any 2018. Secretaria Tècnica de 
l’Institut de Cultura de Barcelona.

8 Font: Informe d’indicadors d’activitats dels Centres Cívics. Any 2018. Secretaria Tècnica de 
l’Institut de Cultura de Barcelona.
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Taula 9. Nombre d’activitats de difusió cultural dels centres cívics 
per districte9

2018

01. Ciutat Vella 967

02. L’Eixample 886

03. Sants-Montjuïc 1.275

04. Les Corts 497

05. Sarrià - Sant Gervasi 779

06. Gràcia 301

07. Horta-Guinardó 984

08. Nou Barris 681

09. Sant Andreu 671

10. Sant Martí 666

Total 7.707

El nombre d’assistents a aquest conjunt d’activitats ha estat de 482.966 
persones, amb una mitjana de 62,7 per activitat, tot i que hi ha una important 
variació entre els prop de 90 assistents de mitjana a concerts i espectacles de 
petit format respecte als prop de 40 en xerrades i conferències, per exemple.

Taula 10. Nombre d’assistents a les activitats de difusió cultural 
dels centres cívics per districte10

2018

01. Ciutat Vella 52.458

02. L’Eixample 71.808

03. Sants-Montjuïc 110.745

04. Les Corts 21.587

05. Sarrià - Sant Gervasi 34.528

06. Gràcia 24.420

07. Horta-Guinardó 22.649

08. Nou Barris 42.567

09. Sant Andreu 38.762

10. Sant Martí 63.442

Total 482.966

També durant aquest any 2018, els centres cívics han ofert algun tipus de suport 

9 Font: Informe d’indicadors d’activitats dels centres cívics. Any 2018. Secretaria Tècnica de 
l’Institut de Cultura de Barcelona. Les activitats de difusió incloses són concerts i espectacles 
(musicals, escènics, audiovisuals, nous formats i de cultura popular), xerrades i conferències i  
les exposicions i mostres. Es comptabilitza tant l’activitat pròpia com externa. 

10 Font: Informe d’indicadors d’activitats dels Centres Cívics. Any 2018. Secretaria Tècnica de 
l’Institut de Cultura de Barcelona.
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o servei a un total de 3.712 entitats de la ciutat. La major part de les vegades amb 
la cessió d’espais per a activitats pròpies de l’entitat o bé per al suport a la creació 
d’algun projecte artístic.

Taula 11. Entitats a les quals els centres cívics han cedit espais 
per districte11

2018

01. Ciutat Vella 822

02. L’Eixample 360

03. Sants-Montjuïc 649

04. Les Corts 161

05. Sarrià - Sant Gervasi 423

06. Gràcia 124

07. Horta-Guinardó 310

08. Nou Barris 234

09. Sant Andreu 287

10. Sant Martí 342

Total 3.712

Perfil dels usuaris i participants en les activitats de formació 

A partir de les dades extretes de la plataforma unificada d’inscripcions a les 
activitats de cursos i tallers dels centres cívics, es pot fer una certa anàlisi del 
perfil dels participants en aquest tipus d’activitats. Si s’analitza la tipologia dels 
inscrits als centres cívics de la ciutat, es poden verificar alguns patrons comuns 
que poden variar lleugerament en funció del context i la ubicació dels centres 
i dels seus projectes culturals (si estan situats en barris més o menys cèntrics 
i més ben connectats o si tenen algun projecte cultural específic i singular, per 
exemple). 

Però, en línies generals, es pot afirmar que bona part dels inscrits a les activitats 
de formació dels centres són del territori proper a l’equipament i del mateix 
districte (més del 62%), i un 27,5% provenen d’altres barris de la ciutat.

11 Font:  Informe d’Indicadors d’Activitats dels Centres Cívics. Any 2018. Secretaria Tècnica de 
l’Institut de Cultura de Barcelona

En general, bona 
part dels inscrits 
a les activitats 
de formació dels 
centres són del 
territori proper a 
l’equipament i del 
mateix districte  i 
un 27,5% provenen 
d’altres barris de la 
ciutat.
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Taula 12. Distribució dels inscrits a les activitats de formació dels centres 
cívics segons la seva procedència , en percentatge (%)

2018

Propers al centre 48,6 %

Resta del districte 13,9 %

Resta de Barcelona 27,5 %

Resta de la província 8,9 %

Altres 1,1 %

Total 100 %

Quant a edat, la franja de 45-65 anys és la majoritària (un 34,4%) seguida de la 
del grup d’edat d’entre 30 i 45 anys. També hi ha diferències entre barris i territoris, 
però és una proporció força generalitzada.

Taula 13. Distribució dels inscrits a les activitats de formació dels centres 
cívics segons la seva edat, en percentatge (%)

2018

Més de 65 anys 22,6 %

45-65 anys 34,4 %

30-45 anys 26,8 %

20-30 anys 6,2 %

17-20 anys 0,6 %

Infants 1,4 %

Nuls 8,0 %

Total 100 %

Finalment, i tenint en compte el gènere són les dones les que més àmpliament 
fan activitats formatives als centres cívics. La proporció és que de cada 10 
participants a les activitats de cursos i tallers, un total de 8 són dones.

Taula 14. Distribució dels inscrits a les activitats de formació dels centres 
cívics segons sexe, en percentatge (%)

2018

Homes 20,3 %

Dones 79,7 %

Total 100 %
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2.3 
Consideracions 
per a la projecció dels 
equipaments culturals 
de proximitat
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Cultura, proximitat i comunitat són tres conceptes que, potser amb altres noms 
i matisos en funció de les orientacions i tendències ideològiques, han planat en la 
definició de les polítiques culturals des de la configuració dels primers ajuntaments 
democràtics. Es pot afirmar que hi ha hagut força consens en l’interès de guiar bona 
part del progrés de Barcelona com a ciutat cohesionada, oberta i amb un alt nivell 
de qualitat de vida enfortint la relació entre aquests tres termes. Si la ciutat és un 
significant cultural (una de les produccions culturals més complexes), la manera de 
construir-la i compartir-la té molt a veure amb quin paper se li dona al ciutadà en 
aquesta construcció i si es fa incorporant valors com la cohesió i l’equitat. 

Per entendre el marc en el qual s’inscriu la relació entre aquests tres vectors a 
dia d’avui i, per tant, la projecció dels equipaments de cultura de proximitat, és 
necessari tenir en compte l’evolució del context i l’ecosistema cultural de la 
ciutat, la important transformació social que està travessant la societat actual 
i les especificitats que se li confereix a l’àmbit de la cultura de proximitat en 
particular avui dia. 

Polítiques culturals municipals

En el terreny específic de les polítiques culturals municipals, cal entendre que 
en els darrers 40 anys s’ha treballat a cimentar un univers cultural format per 
diferents capes entrellaçades. D’una banda, una bona part dels esforços han 
anat encaminats a construir i consolidar una xarxa d’estructures i grans espais 
culturals especialitzats (teatres, museus i auditoris i fàbriques de creació) i de 
referència a escala de ciutat, metropolitana o nacional. 

A la vegada, i en paral·lel a la xarxa de centres cívics que es va iniciar l’any 1982, 
s’han desplegat una sèrie de xarxes d’equipaments culturals de proximitat 
imprescindibles, com ara la de biblioteques i, més recentment —tot i no ser 
espais específicament culturals—, la de casals de barri i espais juvenils.

I, finalment, també s’ha treballat a canalitzar i donar suport, amb més o menys 
efectivitat, a múltiples iniciatives sorgides des d’un extens, divers i plural entramat 
d’agents culturals , format per col·lectius formals o informals que han contribuït a 
dibuixar un ecosistema de projectes i espais culturals divers , indispensable per 
contribuir a promoure una ciutadania creativa i democràticament activa.

Transformacions del marc social

D’altra banda, pel que fa al marc social, cal considerar les transformacions següents 
que estan provocant una evolució contínua en l’actual i variat escenari urbà: 

Un dels canvis més evidents és la intensificació de la diversitat cultural amb 
l’arribada d’un gran nombre de nouvinguts en les darreres dècades, però també 
propiciada per la connectivitat facilitada pels nous mitjans de comunicació. 
La interconnexió difumina algunes identitats culturals per crear-ne de noves a 
partir d’una hibridació de referents culturals i això genera tensions en qüestions 
relacionades amb la la tradició, per exemple. 

En relació amb aquesta diversitat, també cal observar com ha estat evolucionant 
la mirada social cap a la diversitat dels rols de gènere, models familiars, la inclusió 

La projecció dels 
equipaments 
de cultura de 
proximitat, és 
necessari tenir en 
compte:
1.  L’evolució 

del context i 
l’ecosistema 
cultural de la 
ciutat.

2. La important 
transformació 
social que està 
travessant la 
societat actual 

3. Les especificitats 
que se li 
confereix a 
l’àmbit de la 
cultura de 
proximitat en 
particular  

avui dia .
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i el reconeixement dels drets de col·lectius que han estat, històricament, en 
situació d’exclusió i, en definitiva, tot el que fa referència al reconeixement de la 
igualtat en drets en una societat cada cop més diversa i plural.

Evidentment, també cal destacar l’impacte que està tenint la generalització de 
l’ús de les noves tecnologies en molts àmbits diferents, però sobretot pel que fa 
a la comunicació i relacions personals, amb la irrupció de les xarxes socials com 
una esfera activa i determinant de les relacions humanes. 

En paral·lel, i en part com a conseqüència d’aquest accés més gran a la informació, 
s’ha anat estenent una voluntat més gran de participar activament en la vida 
cultural i política de la ciutat, amb una clara demanda de ser copartícips de 
la governança, disseny, programació i producció de les propostes dels espais, 
equipaments i serveis públics i comuns. Això obliga aquests a buscar formes de 
relació més poroses i obertes. 

Igualment important és l’evident augment de l’esperança de vida acompanyat 
d’un nivell educatiu general més elevat, cosa que implica un nombre cada cop 
més alt de persones no actives laboralment però amb interessos i temps lliure per 
satisfer el desig de coneixement i formació.

Nous horitzons 

Una vegada identificats tots aquests elements (tant l’evolució d’algunes de les 
accions polítiques culturals a la ciutat de les darreres dècades com alguns dels 
grans canvis pels quals està travessant la societat actual), es poden apuntar nous 
horitzons que puguin guiar les accions relacionades amb la cultura de proximitat. 

Relació amb la resta d’equipaments culturals 

D’entrada, cal constatar que com que hi ha més diversitat i densitat d’agents, 
equipaments i infraestructures culturals, es requereix més capacitat de 
coordinació i treball en xarxa. Cal, a més, i específicament en una ciutat com 
Barcelona, trencar les dinàmiques que aïllen els equipaments segons tipologies, 
dimensions, públics als quals s’adrecen segons la seva especialitat o funció. 

Els grans d’equipaments amb vocació de ser referents en algunes disciplines  
i llenguatges —tan de ciutat com de l’àmbit metropolità o de país—, cal  
contemplar -los des de la complementarietat que han de tenir respecte als 
equipaments polivalents que s’adrecen, sobretot, a uns territoris concrets. 

La tensió entre excel·lència, d’una banda, i accessibilitat i proximitat, de l’altra, 
és irresoluble però irrenunciable, i no cal viure-la com una contradicció sinó com 
una oportunitat i riquesa quotidiana que cal incorporar, també en els equipaments 
culturals de proximitat.

Una conseqüència d’aquesta més gran diversitat d’agents i equipaments, 
conjuntament amb l’aposta per fomentar l’acció comunitària i la dinamització social 
dels barris, ha de comportar l’aparició d’una nova lògica de relació entre centre i 
perifèria. Els centres cívics han de ser agents clau en molts territoris en la generació 
de noves centralitats que configurin una estructura urbana reticular i més similar 

Els centres cívics 
han de ser agents 
clau en molts 
territoris en la 
generació de noves 
centralitats que 
configurin una 
estructura urbana 
reticular i més 
similar a una xarxa 
nodal.
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a una xarxa nodal (pròpia dels sistemes complexos i orgànics) que les tradicionals 
xarxes radials (més mecàniques i previsibles però també més uniformes). 

Els programes singulars de determinats centres (fotografia, dansa, memòria 
històrica, medi ambient, feminismes, i altres propostes en àmbits temàtics 
determinats), els festivals i les propostes artístiques que estan emergint o ja 
eren plenament consolidats (Festival Tangent a l’Eixample; el Festival Circorts i 
Escenari Literari a les Corts; el programa “L’Estiu, al pati!” a Nou Barris; Òpera en 
Ruta a Sarrià - Sant Gervasi; “Gràcia riu”, Cicle d’humor a Gràcia; Escena Poblenou 
o la col·laboració amb el festival Say it Loud a Sant Martí; el programa “Calidoscopi 
Cultural” a Sant Andreu, etcètera), són alguns exemples en la major part dels 
quals els centres cívics tenen un paper articulador important. Cal reconèixer que 
aquesta situació es propicia per la més gran i més fàcil mobilitat dins la ciutat. 

Al mateix temps, també hi ha grans programes culturals de ciutat que es 
plantegen des de la descentralització i prenen sentit, precisament per 
desenvolupar-se en diversos escenaris de la ciutat. La Mercè, o la recent Biennal 
de Pensament “Ciutat oberta”, que va tenir lloc en equipaments i espais públics de 
quasi tots els districtes de la ciutat, en serien dos exemples evidents.

Proximitat i dinamització comunitària

D’altra banda, els equipaments que treballen en el pla de la cultura de proximitat han 
de guiar-se per la seva capacitat de ser un reflex del teixit social del seu entorn, 
adaptats a les seves característiques socials, culturals, demogràfiques i geogràfiques.

A més, aixó implica el reconeixement de les diferents expressions culturals 
presents en el territori, sobre com es generen, es viuen i es participa de les 
expressions culturals que sorgeixen d’aquest. 

Cal reconèixer la utilitat dels centres de cultura de proximitat com a elements 
que poden contribuir en processos de cohesió social. Partint de la idea que la 
vulnerabilitat social és una situació multidimensional, els equipaments i projectes 
de cultura de proximitat han de treballar per fomentar, ampliar i enfortir les 
relacions de confiança, reciprocitat, aliança i coproducció entre els diferents 
actors socials als quals es dirigeixen i convertir-se en un factor d’enfortiment i 
millora de les situacions personals i col·lectives. 

Al cap i a la fi, la desigualtat social també té molt a veure amb les oportunitats 
i el bagatge cultural i no només amb els recursos econòmics, l’accés a l’educació 
o la pertinença a un determinat grup social. Aquest desequilibri està íntimament 
relacionat amb la capacitat de poder participar activament en la vida cultural,  
és a dir, amb el fet que qualsevol ciutadà tingui veu, pugui ser agent actiu, 
generador de propostes culturals i fer-se culturalment visible i no reduir la seva 
participació a la recepció passiva de continguts. 

Agents culturals singulars

En l’àmbit de la promoció cultural, hi ha dos aspectes distintius que cal tenir en 
compte. D’una banda, el seu reconeixement com agents generadors de discursos i 
relats culturals propis. És a dir, el seu paper com a productors de propostes culturals. 

Els centres 
de cultura de 
proximitat han 
de guiar-se per 
la seva capacitat 
de ser un reflex 
del teixit social 
del seu entorn . I 
han de contribuir 
en processos de 
cohesió social.
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De l’altra, la necessitat de destacar la capacitat que tenen en la creació de 
coneixement i experiència en dos grans àmbits. El primer, en les estratègies 
de creació de nous públics i noves formes de relació entre artista/creador i 
ciutadà, mostrant-se com un connector cultural que mitjançant noves formes 
de comunicació des de la proximitat (relacional i territorial) pot procurar noves 
vivències al ciutadà respecte a les propostes artístiques.

El segon, a ser pioners en la cerca de noves fórmules de promoció de l’oci inclusiu 
o a incorporar la diversitat cultural i la ciutadania diversa en els programes 
culturals dels equipaments culturals.

Suport a la creació

Finalment, els centres cívics han d’ocupar un espai preeminent —en col·laboració 
amb altres equipaments com les fàbriques de creació— en el suport a la creació 
artística a dos nivells:

D’un costat, poden centrar el seu suport en companyies i creadors emergents 
oferint-los espais i infraestructures, però sobretot poder oferir acompanyament, 
assessorament i facilitats d’accés a espais on puguin mostrar i començar a fer 
públiques les seves propostes. 

De l’altre, cal promoure propostes de creació col·lectiva, participativa i 
comunitària per tal d’obrir i socialitzar el procés creatiu a tota la ciutadania i fer-lo 
més proper. És important afrontar aquesta línia sobretot des dels equipaments de 
proximitat a partir de projectes de producció artística comunitària i participativa.

Per tant, i de manera sintètica, es podria afirmar que hi hauria diferents 
conceptes que haurien d’orientar els centres cívics com a centres culturals 
de proximitat: qualitat de les propostes i els serveis culturals que ofereixen, 
flexibilitat i capacitat d’adaptació a cada entorn social, accessibilitat i 
intencionalitat comunitària (promovent la participació de la ciutadania), 
reconeixement de la seva funció cultural, i com a impulsors i promotors de 
les diferents cultures presents a la ciutat. Un aspecte, el de cultures, que té 
sobretot a veure en com les diverses expressions culturals presents a la ciutat 
es generen, es viuen i ens interpel·len.

Els centres 
de cultura de 
proximitat tenen 
la capacitat de 
crear coneixement 
i experiència 
com a connector 
cultural i promotor 
d’oci inclusiu i la 
diversitat cultural 
en els seus 
equipaments.

1.  Els centres civics 
han de generar 
propostes i 
serveis culturals 
de qualitat. 

2.  Han d’adaptar-
se a cada entorn 
social.

3.  I impulsar i 
promoure la 
diversitat cultral 
de la ciutat.
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3

SEGONA PART.  
Pla d’accions, àmbits i 
línies estratègiques que 
cal desenvolupar 

3.1 
Estructura i continguts 
del Pla d’accions
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El plantejament de treball per a l’elaboració d’aquest pla director va partir de la 
identificació de tres àmbits: 

ÀMBIT 1:  NOVES LÍNIES ESTRATÈGIQUES

ÀMBIT 2:  ACTUALITZACIÓ DE PROGRAMES I SERVEIS

ÀMBIT 3:  MILLORA EN LA GESTIÓ DE SERVEIS 

Aquest esquema és el que ha guiat el mètode de treball per la seva confecció que 
regeix els continguts de les accions i propostes d’actuació que hi apareixen.  

Com a prèvia a aquests tres àmbits, apareix un apartat previ referent als projectes 
culturals dels centres cívics. Aquests són una part fonamental per a la seva 
consolidació com a equipaments clau de les polítiques de cultura de proximitat de 
la ciutat. 

Les accions plantejades en aquest Pla abasten diferents àmbits del 
desenvolupament. Des del seu posicionament estratègic fins a la seva gestió 
diària. Per aquest motiu, la intensitat, la implicació i la implantació de les més d’un 
centenar de mesures proposades tenen un nivell de concreció i detall diferent. 

Àmbits

PRÈVIA: EL PROJECTE CULTURAL: REFORÇAR LA MISSIÓ DELS 
CENTRES CÍVICS

NOVES LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES

Perspectiva de gènere, accessibilitat i 
inclusió, diversitat i sostenibilitat.

Cultura i educació en el marc dels 
equipaments culturals de proximitat.

Gestió i dinamització comunitària.

ACTUALITZACIÓ DE 
PROGRAMES 

La funció dels programes de la xarxa de 
centres cívics.

La relació amb altres xarxes d’equipaments.

Actualització del catàleg de programes i 
serveis.

MILLORA EN LA GESTIÓ 
DE SERVEIS

Avaluació de l’acció dels centres cívics.

Actualització de la normativa i elaboració de 
criteris de funcionament comuns.

Bones pràctiques en la contractació 
administrativa dels serveis i en els convenis 
de gestió.

Governança i altres propostes de millores.

Les accions del 
Pla basten tots 
els àmbits del 
desenvolupament 
d’aquesta xarxa 
d’equipaments 
des del seu 
posicionament 
estratègic fins a la 
seva concreció en 
la gestió diària.

ÀMBIT 1

ÀMBIT 2

ÀMBIT 3
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3.2 
El projecte 
cultural dels 
centres cívics 
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L’evolució del centre cívic des de contenidor de diferents serveis (de proximitat 
i comunitaris) cap a equipament cultural de proximitat passa no únicament per 
assegurar el desplegament d’un catàleg de serveis específicament culturals, 
sinó, sobretot, per definir un projecte cultural de l’equipament amb una doble 
intenció (la cultural i la comunitària). La comunitària perquè és la que assegura 
la proximitat, l’accessibilitat, la implicació ciutadana i l’exercici del seu dret a 
participar en la vida cultural de la ciutat. I la cultural perquè es la que aporta els 
continguts i la missió especialitzada de l’equipament i la posició des de la qual 
actuar en el territori i la comunitat. De fet, es pot parlar clarament dels centres 
cívics, bàsicament, com a centres culturals de proximitat.

Per tant, la possibilitat i capacitat de definir el projecte cultural d’un centre 
ha de ser el principal indicador per formar part de la xarxa de centres cívics. 
Tant és així que és a partir d’aquest projecte cultural que caldrà valorar si les 
condicions d’espai, de recursos econòmics i humans de què disposa el centre són 
les adequades o no. 

Les principals premisses que cal seguir per definir el projecte cultural dels centres 
cívics són les següents:

1.  La tensió entre excel·lència i accessibilitat 
Un projecte cultural en un equipament de proximitat no es pot definir des 
d’una perspectiva restrictiva i unívoca del concepte cultural i del fet artístic. 
Sinó que cal fer-ho des d’una concepció que incorpori com a riquesa la 
tensió existent entre excel·lència i accessibilitat. 

El projecte cultural ha de trobar l’equilibri entre la recerca de la qualitat 
d’un projecte o producte final i la qualitat d’un procés de participació 
de la comunitat. Entre la part professional i la part aficionada; entre 
l’especialització en unes funcions determinades i un marge generós de 
polivalència. Equilibri entre l’oferta d’unes programacions artístiques 
diverses (musicals, escèniques, expositives, etcètera) adreçades a 
espectadors i públics diferents i el suport i acompanyament a propostes 
sorgides des de la mateixa ciutadania activa i participativa. Entre la vocació 
per la més alta eficàcia (que es garanteix amb un equip professional, 
amb unes capacitats tècniques i uns recursos econòmics determinats) i 
la màxima accessibilitat (que s’assegura amb una mirada i una intenció 
dinamitzadores que garanteixin els drets de la ciutadania a accedir-hi). 

2. La relació amb l’entorn
Una altra condició que ha d’incorporar la definició del projecte cultural 
d’un centre de proximitat és la seva relació amb l’entorn, que dialogui 
amb la idiosincràsia del territori on s’ubica. Que tingui en compte tant 
les variables morfològiques i geogràfiques de l’entorn (condicionants de 
la mobilitat, per exemple), com les característiques socioeconòmiques i, 
finalment, el mateix ecosistema cultural del barri o districte. Els límits a 
l’hora de desenvolupar el projecte cultural estaran condicionats, també, 
pels equipaments culturals que hi hagi al territori. La funció del centre 
cívic variarà en funció de si hi ha o no una biblioteca, un espai jove o un 
casal de barri.

3. La metodologia i els actors implicats
Una tercera condició seria la metodologia que se segueix i els actors 
implicats en la definició del projecte cultural. Si una de les condicions 

La possibilitat i 
capacitat de definir 
el projecte cultural 
d’un centre ha de 
ser el principal 
indicador per 
formar part de la 
xarxa de centres 
cívics. 

El projecte cultural 
ha de trobar 
l’equilibri entre 
la recerca de 
la qualitat d’un 
projecte o producte 
final i la qualitat 
d’un procés de 
participació de la 
comunitat. 

Ha d’establir un 
diàleg amb les 
característiques de  
l’entorn on s’ubica.
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del projecte cultural és l’equilibri, aquest també cal mantenir-lo en 
la participació dels diferents actors en la seva definició. La visió 
estratègica, la visió conjunta tant de ciutat com de districte, han de ser 
complementàries amb la visió des del territori més proper i des de la 
immediatesa. La projecció de dinàmiques culturals a mitjà i llarg termini 
i la visió global de ciutat han de conviure amb les percepcions de les 
necessitats d’una comunitat concreta en un moment determinat.

Per tant, la definició del projecte cultural de centre l’han de portar a terme 
conjuntament el referent de coordinació de centres cívics i els referents 
dels territoris de la Direcció de Serveis a les Persones i el Territori del 
districte on estigui ubicat el centre, així com d’altres àrees o àmbits de 
districte que des d’un punt de vista estratègic es consideri convenient que 
hi participin. 

També l’àrea municipal encarregada de la coordinació de la xarxa i que ha 
d’aportar la visió global de programes de cultura de proximitat de ciutat i 
l’encaix del projecte d’aquell centre en el marc del conjunt de la xarxa de 
centres cívics.

Finalment, caldrà establir els espais de participació de la resta d’agents 
que cal implicar-hi (usuaris, entitats, altres serveis que es volguessin 
relacionar, veïnes i veïns del territori més proper...) i els nivells i la intensitat 
en què aquesta s’hauria de donar.

Aquests espais de participació es poden concretar de múltiples formes: 
poden ser espais de diagnosi i detecció de necessitats, o bé de contrast 
a partir d’un primer esborrany de projecte, o bé poden ajudar a definir 
la mateixa proposta de projecte i el seu seguiment. En cada cas i 
circumstància caldrà definir quin és el marc més idoni i representatiu. 

Des de la coordinació de la xarxa de centres cívics s’ha de vetllar pel reequilibri i el 
compliment d’uns determinats estàndards per al conjunt de centres cívics. S’ha 
de poder garantir una equitat territorial, assegurant a tots els territoris uns serveis 
mínims com a equipament cultural de proximitat tant pel que fa a característiques 
i superfícies dels espais, com dels programes i recursos culturals que s’hi 
ofereixen. Caldrà valorar en quins casos es pot justificar que un centre cívic i el 
seu projecte cultural han de mantenir-se a aquesta xarxa o en quins casos caldrà 
replantejar la ubicació de l’equipament en una altra xarxa d’equipaments.
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Acció 1. 1

Objectius

Definir el projecte cultural de centre cívic tenint en compte la diversitat d’equipaments (i dels 
territoris als quals donen resposta) de la xarxa de centres cívics.

Diagnosi prèvia de les potencialitats dels equipaments per al 
desenvolupament del projecte cultural

1.1.1   Mapa, estudi i diagnosi de cada equipament i de la morfologia i l’ecosistema cultural 
el seu entorn. 

Cal elaborar el mapa d’agents i actius culturals de cada territori tenint-ne en compte 
les característiques socials i morfològiques. També, cal localitzar oportunitats i 
possibilitats del centre tant pel que fa a infraestructura i espais com a equips per al 
desenvolupament d’un projecte cultural.

Definició del projecte cultural de centre

1.2.1  Establir els criteris bàsics sobre els quals s’ha de definir el projecte cultural.

Cal plantejar uns criteris de referència consensuats entre tots els districtes a partir 
d’un debat de caràcter conceptual i metodològic sobre un concepte de cultura de 
proximitat basat en la flexibilitat, la qualitat i l’accessibilitat.

També cal establir unes quotes orientatives en el terreny econòmic i de recursos 
mínims requerits per fer possible un projecte cultural.

1.2.2  Definir i formalitzar el projecte cultural de cada centre a partir de la confluència de   
diferents mirades: territori i ciutat 

Cal fer una prova pilot a deu centres amb característiques diferents on incorporar la mirada 
territorial (des de l’equipament i el districte) i des de la de l’àrea i la ciutat i, en la mesura que 
sigui possible, promoure la participació de les entitats i la ciutadania en la seva definició.

1.2.3 A partir d’aquest projecte, cal adequar les infraestructures, els equips de gestió i els 
recursos econòmics per al desenvolupament dels programes culturals.

1.2.4 Cal acompanyar aquest projecte amb un pla de manteniment d’edificis i 
equipaments per tal d’assegurar-ne el desenvolupament.

De centre cívic a centre cultural de proximitat

1.3.1 Cada districte ha de valorar el projecte cultural, dels seus centres, i determinar si 
es mantenen com a centres cívics o es reubiquen en altres xarxes d’equipaments.

A partir del marc conceptual compartit i de l’estructura mínima de recursos requerida, 
cal confirmar quins centres formarien part de la xarxa de centres cívics i adequar 
recursos, equips i espais als projectes culturals aprovats, si escau.

A l’hora de valorar la disponibilitat d’infraestructures i recursos, cal estudiar la 
possibilitat de compartir l’ús i la gestió d’espais adequats per a programacions 
culturals propers com, per exemple, sales d’actes d’equipaments educatius propers. 

1.3.2 Definir un pla de formació sobre gestió i  programes de cultura i proximitat i centres 
cívics.

Cal establir un pla i calendari de formació adreçats a personal tècnic municipal per 
ampliar les competències en la definició,  seguiment i coneixement en l’àmbit de la 
gestió cultural de proximitat. Així com sessions informatives sobre noves tendències 
en la producció, dinamització i creació cultural adreçada als responsables dels 
mateixos centres cívics. 

Accions que cal desenvolupar

Acció 1. 2

Acció 1. 3
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3.3 
Noves línies 
estratègiques que cal 
desenvolupar 
els propers anys 
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Tal com ja s’ha enunciat, el desenvolupament de la xarxa de centres cívics en els 
propers anys passa per incorporar una sèrie d’elements estratègics en la gestió i 
programacions de les activitats i continguts dels centres cívics.

s Mirades transversals: perspectiva de gènere, accessibilitat i inclusió, diversitat i 
sostenibilitat

s Cultura i educació en el marc dels equipaments culturals de proximitat
s Dinamització comunitària 

De manera general, en primer lloc, cal avançar en la necessitat d’incorporar una 
perspectiva interseccional per entendre com el marc de les desigualtats és un 
espai on s’entrecreuen categories com la de la identitat de gènere, d’origen, l’ètnia, 
la diversitat funcional, etcètera. Per tant, cal incorporar la mirada de la diversitat 
i la inclusivitat en el disseny de les propostes i accions dels centres cívics. 
La incorporació de diferents sensibilitats en les programacions és la que pot 
propiciar la igualtat de drets en l’accés als serveis culturals. 

En segon lloc, s’ha de promoure la relació entre l’àmbit cultural i l’educatiu com 
una de les principals polítiques per resoldre la desigualtat existent en l’accés a la 
pràctica i participació cultural de la ciutadania.

En tercer lloc cal incorporar la dimensió comunitària com un element central del 
projecte cultural de proximitat d’un centre cívic. 

Mirades transversals: perspectiva de gènere, accessibilitat  
i inclusió, diversitat i sostenibilitat

En el cas de la perspectiva de gènere, cal fer un pas decidit per replantejar el 
paradigma sobre el qual s’ha dissenyat i definit l’imaginari cultural. Ens trobem en 
una societat que presenta una desigualtat estructural en què es tendeix a conferir 
més valor a allò que es vincula amb la masculinitat per sobre de la feminitat. Des 
dels centres cívics s’ha de qüestionar aquesta desigualtat i s’han de desenvolupar 
estratègies per superar-la.

S’ha d’evitar transmetre estereotips o rols de gènere en el contacte diari amb la 
ciutadania. També cal definir, amb perspectiva de gènere, els continguts de l’oferta 
cultural de proximitat i els continguts de la proposta d’activitats formatives. En 
definitiva, és necessari desplegar la mirada per tot el catàleg de serveis del centre 
cívic de manera transversal. 

Tot i que la presència de la dona és majoritària entre els equips de gestió dels 
equipaments i entre els participants i usuaris (sobretot en els casos de cursos i 
tallers), cal assegurar la presència femenina que pertoca en les programacions i 
en els continguts que es transmeten. 

En parlar d’accessibilitat i diversitat s’està fent referència a dues cares de la 
mateixa moneda, ja que com més obert i accessible sigui un equipament o projecte 
públic, una ciutadania més diversa pot sentir-se convidada a participar-hi.

De totes maneres, cal parlar en primer lloc, de la inclusió per motius de diversitat 
funcional. Cal resoldre les barreres físiques, comunicatives, cognitives i socials  

Les noves línies 
estratègiques  van 
des de la mirada 
de la diversitat i 
la inclusivitat de 
les propostes i les 
accions.

Pel què fa a la 
perspectiva 
de gènere s’ha 
d’evitar transmetre 
estereotips o 
rols de gènere, 
i cal  assegurar 
la presència 
femenina que 
pertoca en les 
programacions i en 
els continguts que 
es transmeten. 

Cal resoldre les 
barreres físiques, 
comunicatives, 
cognitives i socials  
que puguin impedir 
el normal accés a 
una activitat per 
part de qualsevol 
ciutadà.
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que puguin impedir el normal accés a una activitat per part de qualsevol ciutadà. 
I no només, ja que el concepte d’oci inclusiu es basa en el dret que té qualsevol 
persona en accedir i participar en els serveis públics en igualtat de condicions. 

Amb aquest objectiu és necessari normalitzar l’accés de persones amb diversitat 
funcional que a dia d’avui tenen dificultats per gaudir de la programació 
d’activitats i serveis dels centres cívics. La proposta no es centra tant en 
programar activitats específiques per a segons quins col·lectius sinó en proposar 
activitats dissenyades per tothom sota els criteris d’accessibilitat universal 
oferint, les eines i recursos necessaris que facilitin la plena participació  a  les 
activitats que ja es duen a terme regularment. 

A un altre nivell caldrà prendre consciència d’assumir el canvi de mirada que suposa 
treballar en diàleg amb una societat tan complexa com l’actual. Acceptar-ho és 
assumir que cal un canvi de sensibilitat sobre com hem concebut tant el gènere o 
les estructures familiars com, sobretot, la diversitat cultural. En aquest sentit, és 
important incorporar la perspectiva intercultural per tal d’aconseguir equipaments 
que pugin ser un reflex de la composició social, política i humana de la ciutat a la 
que vivim. La diversitat en termes d’origen, de viatge migratori, de context cultural, 
de cosmovisió i/o de tradició religiosa és una realitat estructural a la ciutat. 

En parlar de centres culturals de proximitat (que haurien de ser un reflex del seu 
entorn) el repte és aconseguir que els equipaments de proximitat siguin espais 
que responguin a les necessitats de tota la ciutadania. 

Com aconseguir que els centres cívics esdevinguin equipaments de referència 
amb perspectiva intercultural? La qüestió conté una alta dosi de dificultat en 
tant no hi ha fórmules i estratègies úniques. Cal tenir presents aspectes com, 
per exemple, les dinàmiques de participació, l’ús dels espais que, en algunes 
ocasions, poden ser per a pràctiques populars, lingüístiques o religioses no 
hegemòniques. També cal pensar en com la diversitat cultural es reflecteix en 
les formes d’organització del teixit associatiu i no tancar-se en aquelles formes 
organitzatives conegudes. Per últim, també cal pensar, en la mesura que sigui 
possible, a incentivar la diversitat cultural en els equips de treballadors/es  dels 
centres cívics.

Finalment, els centres cívics també han d’incorporar una posició clara a favor de 
la sostenibilitat i la reducció de l’impacte mediambiental. 

Tractar la sostenibilitat i l’impacte mediambiental en realitat és tractar dos 
conceptes diferenciats però que s’han d’afrontar des d’una mateixa lògica. 

La sostenibilitat està directament relacionada amb l’impacte mediambiental, 
ja que la sostenibilitat implica que la generació i el consum del recurs té una 
incidència assumible des d’un punt de vista mediambiental i sense hipotecar les 
possibilitats de les generacions futures.

L’evolució de les societats i, sobretot, les ciutats de les properes dècades, 
dependran de la capacitat de donar resposta a les amenaces que l’actual crisi 
mediambiental està començant a mostrar. Des dels centres cívics, la implicació 
en aquesta qüestió estratègica ha de passar per desenvolupar dues grans línies 

La implicació en 
la sostenibilitat 
i la reducció 
de l’impacte 
medioambiental 
ha de passar 
per buscar 
mecanismes per 
ser energèticament 
més eficients, així, 
com la millora 
del reciclatge de 
material.



 
41
Mesura
de govern

de treball. D’un costat, cal buscar els mecanismes (sobretot, però no només, 
en el terreny infraestructural) per ser més eficients en l’aprofitament energètic 
necessari per al funcionament i manteniment dels edificis. Però, de l’altre, també 
per millorar qüestions que tenen a veure amb el reciclatge del material que 
s’utilitza a les activitats o en la recollida de les escombraries generades.

També cal parlar de la tasca de sensibilització que, com qualsevol altre equipament 
de proximitat, han de portar a terme. Alguns dels centres cívics de la xarxa estan 
funcionant com a aules mediambientals als seus districtes. Però cal estendre al 
conjunt d’equipaments la necessitat d’actuar com a agents proactius per visibilitzar 
davant la ciutadania la necessitat de promoure hàbits a favor d’una sostenibilitat més 
gran en l’ús dels productes i fomentar hàbits amb menys impacte mediambiental.

Promoure la capacitació dels treballadors dels centres cívics en aquestes 
noves línies estratègiques des de la interseccionalitat (la relació entre les 
diferents línies de treball)

2.1.1   Definir sessions formatives adreçades als equips tècnics dels centres cívics en 
aquests àmbits estratègics.

Per poder afrontar aquests reptes és necessari posar-hi a disposició recursos, però 
sobretot un pla de formació especialitzat i, a més, un servei de suport i assessorament 
en la gestió diària en relació amb àmbits estratègics.

2.1.2  Redactar i incorporar en els plecs de contractació dels serveis el clausulat de 
condicions que facilitin la capacitació en aquests àmbits.

2.1.3  Establir els criteris per a l’aplicació d’una comunicació inclusiva a tots els nivells. 

Cal redactar un manual de criteris i bones pràctiques per aplicar aquest tipus de
comunicació en els diferents elements de comunicació dels programes i serveis dels 
centres cívics.

Perspectiva de gènere

2.2.1  Establir els paràmetres i protocols bàsics per fomentar la igualtat de gènere. 

A partir de la diagnosi i anàlisi interna de cada equipament i amb la voluntat d’assolir uns 
mínims com a equipaments municipals, cal plantejar mesures com ara una programació 
cultural paritària i amb perspectiva de gènere o l’adaptació d’una comunicació no sexista.

Objectius

Garantir la no discriminació i la igualtat de gènere en les programacions i els 
projectes dels centres.

Objectiu 1

Promoure l’accés universal als centres cívics, treballant per a eliminar les 
dificultats d’accés  de les persones amb algun tipus de diversitat funcional

Objectiu 2

Reflectir la diversitat cultural de la societat actual en les programacions, la 
participació i els equips de gestió dels centres cívics. 

Objectiu 3

Promoure hàbits sostenibles i que tinguin menys impacte mediambiental.Objectiu 4

Acció 2. 1

Accions que cal desenvolupar

Acció 2. 2
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2.2.2. Impulsar el desplegament al conjunt de la xarxa de centres cívics de la guia 
“Recomanacions per a la incorporació de la perspectiva de gènere als centres 
cívics” i fer-ne difusió.

Aquesta guia l’ha elaborat el Centre Cívic Sagrada Família en el marc de la seva 
especialització. 

Accessibilitat i inclusió

2.3.1 Desplegament del Projecte d’Oci Inclusiu, especialment en el cas de les activitats de 
cursos i tallers. 

Aquest és un projecte desenvolupat en el marc de la XAVI (Xarxa Accessibilitat i Vida 
Independent de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva) on hi participen  la 
Direcció de Cultura de Proximitat de l’ICUB, l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat i les entitats socials del sector de les persones amb discapacitat 
membres de la xarxa.

Pretén formar als professionals dels centres cívics en accessibilitat i inclusió i oferir 
els recursos i les eines necessàries que facilitaran la participació en igualtat de 
condicions  de les persones amb discapacitat.

2.3.2 Ampliar les programacions culturals accessibles dels centres i assegurar una 
percentatge d’actuacions sobre el total de les programacions dels centres. 

Ampliar el nombre d’espectacles i continguts audiovisuals adaptats en el marc 
de Barcelona Districte Cultural i altres projectes en col·laboració amb programes 
complementaris desenvolupats des de l’IMPD assegurar una mínima programació 
estable accessible 

2.3.3 Execució de les millores definides a la diagnosi d’accessiblitat dels centres cívics 
fet per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i d’acord amb el Pla 
d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

A partir de la seva incorporació en el Pla d’Inversions i millores als equipaments. 

Interculturalitat

2.4.1.  A partir d’iniciatives desplegades en diversos territoris de la ciutat i dels elements 
d’innovació i bona metodologia aplicada, plantejar-se la seva extensió al conjunt de 
la xarxa.

2.4.2. Treballar i/o incorporar a la programació les propostes artístiques, culturals que a 
través de l’art aposten per un diàleg crític amb el racisme.

Sostenibilitat i impacte ambiental 

2.5.1 Incorporar, progressivament, millores que facilitin la gestió sostenible dels edificis.

Des de les àrees responsables de manteniment dels districtes cal incorporar els 
criteris sobre aquest àmbit i aplicar-los en el marc dels centres cívics. Cal fer una 
primera prova pilot a tres centres i establir el sistema d’etiqueta ambiental tal com 
passa en el cas d’altres equipaments culturals.

2.5.2 Incloure les propostes de la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris 
ambientals en els contractes de gestió d’equipaments municipals”. 

Cal incorporar-les en la proposta de contracte marc que s’aplica en les licitacions dels 
centres cívics.

2.5.3 Sensibilització pel medi ambient en totes les accions que desenvolupa el centre 
cívic. 

2.5.4 Establir millores en la comunicació relacionada amb el foment d’hàbits saludables 
en l’aspecte mediambiental.

Cal plantejar nous productes i elements de sensibilització dins dels centres.

2.5.5 Programar activitats en l’àmbit de xarxa en alguna data o fita d’especial significació 
sobre aquesta qüestió 

Cal identificar el moment de celebració i definir un programa d’activitats de manera 
conjunta entre els centres de la xarxa o una selecció d’aquests.

Acció 2. 3

Acció 2. 4

Acció 2. 5
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Cultura i educació en el marc dels equipaments culturals  
de proximitat

La capacitat de generar relacions d’alta intensitat entre els àmbits cultural i 
educatiu serà determinant en el disseny tant de les polítiques educatives com 
de les culturals dels anys vinents. Tal com apareix a la Mesura de govern de 
l’Ajuntament de Barcelona “Cap a una política pública de cultura i educació” 
presentada el passat mes de desembre del 2018, a escala municipal s’ha estat 
treballant en el darrer mandat per tal d’estructurar les bases sobre les quals 
desplegar diverses línies de treball per promoure el vincle entre els projectes 
culturals i els àmbits educatius reglats i no reglats. També, per ampliar els 
programes de pràctiques i ensenyaments artístics al conjunt de la ciutat (posant 
un èmfasi especial en els territoris amb més mancances i deficiències en aquest 
tipus d’oferta). I, finalment, per fomentar i reconèixer el rol educador que han de 
tenir els equipaments culturals i el rol cultural que han de tenir els equipaments 
educatius en tot el territori.

A més a més, hi ha una premissa fonamental que cal considerar: l’educació no 
es restringeix a una determinada franja d’edat (infància i adolescència) sinó 
que es desenvolupa al llarg de tota la vida i encara més en l’actual context 
sociodemogràfic caracteritzat per un augment de l’esperança de vida i de nivell 
educatiu. Això pot derivar en més demandes de formació i accés al coneixement, 
per exemple. 

En aquest context, la funció dels centres cívics en els àmbits de les relacions entre 
cultura i educació és clau. Es podrien identificar tres grans eixos sobre els quals 
estructurar les accions que cal desenvolupar (que poden variar en funció de les 
característiques i els teixits culturals i educatius existents a cada territori). 

a. Enfortiment i ampliació de la relació entre els centres cívics i els centres 
educatius d’un territori. 
És necessari que els centres educatius aprofitin els recursos i les 
programacions dels centres cívics com a recursos educatius i de 
sensibilització i pràctica artística, tant en el cas d’activitats adaptades al 
currículum educatiu com de propostes que es puguin desenvolupar en el 
marc d’extraescolars. 

A una altra escala, caldria dissenyar projectes conjunts entre escoles i centres 
cívics que incentivin la creació artística i la recerca entre l’alumnat, així com 
el vincle, des d’un punt de vista comunitari, dels mateixos alumnes i famílies 
amb els equipaments culturals del territori. Aquesta relació amb els agents 
educatius també pot propiciar nous coneixements i innovacions a aplicar en 
les activitats educatives dels centres cívics i fomentant nous plantejaments i 
tendències pedagògiques en els programes de cursos i tallers.

b. La formació d’adults i l’educació al llarg de la vida. 
La proposta formativa dels centres cívics és un dels principals actius de la 
ciutat per fer possible un programa de qualitat d’educació al llarg de la vida. 
Es tracta de destacar la tasca educadora per a adults dels centres cívics en 
l’àmbit del lleure. Cal continuar apostant per la seva qualitat i com s’aprofita 
per promoure la participació en la comunitat.

L’educació no es 
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c. Desplegament de la proposta d’ensenyaments artístics a la ciutat. 
Una de les principals qüestions que cal resoldre durant els propers 
anys serà l’actual dèficit i desequilibri en el desenvolupament dels 
ensenyaments artístics a la ciutat. D’una banda, hi ha una presència àmplia 
i rica (sobretot gràcies a la iniciativa del tercer sector i la iniciativa privada) 
de propostes educatives en l’àmbit de la música i les arts escèniques a 
alguns barris de la ciutat que corresponen en molts casos, als d’estatus 
sociocultural i econòmic més elevats. I, en canvi, no hi ha, pràcticament, 
cap presència d’aquesta oferta als barris més perifèrics o amb un nivell 
socioeconòmic inferior. Els centres cívics en els territoris amb més 
mancances haurien de tenir un rol actiu en el desplegament d’un pla 
municipal d’ensenyaments artístics per corregir aquesta situació. 

També cal reconèixer la funció de l’oferta formativa en la pràctica artística 
que s’ofereix des dels centres cívics com una porta d’entrada i iniciació (i, 
per tant, de possible connexió) amb propostes de pràctica i ensenyaments 
artístics més especialitzades que imparteixen escoles i centres 
d’ensenyaments artístics de la ciutat.

Objectius

Connectar el sistema educatiu i el sistema cultural i desenvolupar projectes 
conjuntament.

Objectiu 1

Destacar l’activitat formativa dels centres cívics com un important actiu de 
formació continuada i al llarg de la vida de la ciutat.

Objectiu 2

Els centres cívics com a equipaments clau (en alguns territoris) per al 
desplegament d’un programa d’ensenyaments artístics municipal.

Objectiu 3

Identificar un mapa d’actius i d’experiències de bones pràctiques en aquest 
àmbit

3.1.1   Recollir les experiències que en la relació entre cultura i educació s’estiguin 
realitzant des dels centres cívics de Barcelona.

Cal identificar els elements clau del seu èxit i desenvolupament per valorar-ne 
l’adaptació a altres equipaments de la xarxa.

Projectes entre centres cívics i centres educatius de l’entorn

3.2.1  Treballar una part de la programació artística dels centres cívics (concerts, 
espectacles, exposicions) conjuntament amb els centres educatius i que aquests la 
puguin aprofitar com a recurs educatiu.

Es pot aprofitar l’experiència i el bagatge de Barcelona Districte Cultural i la 
programació de sessions especials escolars de propostes ja programades des dels 
centres. Cal tenir en compte el calendari escolar, i és necessari establir espais de 
coordinació estables entre centres educatius i centres culturals.

3.2.2 Desenvolupar propostes culturals entre centres cívics i equipaments educatius que 
aportin coneixements i experiència conjunts.

Acció 3. 1

Accions que cal desenvolupar

Acció 3. 2
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Per exemple, es podrien aprofitar els recursos i coneixements tècnics i de gestió 
cultural dels centres cívics per aplicar-los en l’organització de les activitats culturals i 
artístiques dels centres educatius. Es tractaria d’una fórmula, a partir d’experiències 
concretes i reals, per generar relacions de confiança i complicitat comunes. 

Visibilització i valoració de l’oferta formativa dels centres cívics com a gran 
actiu de la formació d’adults i al llarg de la vida

3.3.1  Apostar per uns criteris que identifiquin i siguin el segell de qualitat de l’oferta 
formativa dels centres cívics i promoure accions per comunicar-la i visibilitzar-la.

Cal definir un sistema d’avaluació de la qualitat de les propostes formatives per a 
adults que es desenvolupen als centres cívics de manera similar a altres sistemes de 
validació de la qualitat pedagògica. 

3.3.2  Desenvolupar noves línies de cursos i tallers més flexibles i adaptades a les 
diferents necessitats de la ciutadania.

Cal analitzar les tipologies i els formats de tallers que s’ofereixen actualment i 
plantejar nous formats quant a durada i nombre d’hores.

3.3.3 Assajar noves línies formatives a partir dels nous corrents pedagògics que 
promouen l’aprenentatge centrat en la creació i la pràctica artística. 

Cal generar espai de reflexió entre pedagogs i responsables de programes formatius 
dels centres cívics per plantejar noves propostes formatives. S’ha de desenvolupar 
una proposta adreçada a públic adult en el context de centres cívics basada en 
projectes de creació en col·laboració en una línia similar a “En Residència” (impulsat 
des de l’ICUB i Consorci d’Educació) als centres educatius i fer-ne una prova pilot a 
tres centres (curs 2020-2021). 

3.3.4  Generar espais de relació i intercanvi amb el sistema universitari de formació 
d’adults així com dels centres d’innovació i recerca de la ciutat per a la divulgació 
significativa de coneixements i noves recerques.

Cal establir espais de trobada i intercanvi de possibles línies de col·laboració entre els 
programes i àmbits d’extensió universitària i centres cívics, així com per desenvolupar 
propostes d’investigació on participa la ciutadania en l’àmbit de projectes de ciència 
ciutadana.

3.3.5  Establir espais de coordinació amb la resta d’agents educadors del territori 
(biblioteques, casals de barri, escoles d’adults, etcètera) per tal d’oferir un ventall 
d’accions formatives.

Cal definir espais per configurar una oferta diversa, complementària i adreçada a tota 
la ciutadania en cada barri i districte.

Els centres cívics i els ensenyaments artístics

3.4.1  Implicar els centres cívics en el desplegament d’un projecte municipal 
d’ensenyaments artístics en els territoris amb més mancances i dificultats. 

Cal participar activament en el desplegament en determinats territoris de la ciutat 
del projecte d’ensenyaments artístics amb la implicació dels centres cívics. També 
s’inclouria la participació en la coordinació i realització d’activitats extraescolars de 
pràctica artística als equipaments educatius de l’entorn i d’acord amb els projectes 
singulars d’alguns d’aquests centres.

Acció 3. 3

Acció 3. 4
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Gestió i dinamització comunitària

La dinamització comunitària ha de formar part de la metodologia de gestió dels 
centres cívics, tot i que no, habitualment, els correspon el lideratge de l’estratègia de 
l’acció comunitària en el territori. Precisament, un dels principals reptes és clarificar 
i identificar els impulsors d’aquesta intenció comunitària (districte, pla comunitari, 
un altre equipament que té una funció exclusivament de dinamització comunitària, 
etcètera) i treballar coordinadament amb tots els agents i serveis del territori.

Cal reconèixer la funció de dinamització comunitària que desenvolupen 
habitualment els centres cívics a l’hora de definir el projecte cultural d’un centre 
i la seva intencionalitat. La dimensió comunitària la desplegarà a partir del seu 
projecte cultural, i el projecte cultural el podrà desplegar de manera efectiva en el 
territori aplicant una determinada intenció comunitària.

També s’ha de tenir en compte la realitat de cada entorn i incorporar la seva 
diversitat cultural com a objectiu bàsic de les estratègies de dinamització 
comunitària que es plantegin.

Això també vol dir ser conscients de les dificultats que pot comportar combinar 
flexibilitat, polivalència i el treball amb ritme de procés que requereix tota 
dinàmica comunitària, amb la prestació d’uns serveis específics amb uns 
requeriments d’eficiència i especialització determinats. 

La intenció o proposta de dinamització comunitària per si sola no determina 
el model de gestió de l’equipament, però sí que obliga a fer una adaptació del 
seu equip tècnic i del programa cultural que es vol realitzar. Per aquest motiu, 
cal disposar d’uns mètodes i un coneixement per saber què s’ha de fer des dels 
centres cívics per treballar millor l’acció comunitària, així com definir les habilitats 
i competències que haurien de tenir els equips. Caldria fer una anàlisi de cada 
cas, però a banda de plantejar-se d’incorporar nous perfils de dinamitzador 
o educador comunitari a les plantilles dels centres cívics, cal que els gestors 
culturals dels centres cívics incorporin o puguin ampliar noves  perspectives 
comunitàries en la seva gestió reforçar i determinades habilitats relacionals.

En parlar de l’acció comunitària dels centres cívics hi ha dos àmbits concrets 
que es poden explorar de manera més intensa a curt i mitjà termini. D’una banda, 
la recerca de noves estratègies de governança i espais de participació de la 
ciutadania en els projectes culturals dels centres cívics. Això es pot fer a diferents 
nivells i intensitats com, per exemple, aportant reflexions, visions i compartint 
diagnosi sobre una temàtica concreta i possibles propostes o alternatives 
al seu voltant. O també decidint sobre aspectes de caràcter més global i de 
funcionament diari de l’equipament o d’alguns dels serveis (com ara el de la 
programació artística mitjançant un espai o comissió de programació, etcètera). 

D’altra banda, cal definir i dissenyar uns mecanismes d’acollida i acompanyament 
de determinats projectes i col·lectius que signifiquin una oportunitat per al 
projecte de dinamització comunitària d’un barri o territori. 

L’acció comunitària 
ha d’enfocar-se en  
la recerca de noves 
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Objectius

Definir la intenció comunitària dels centres cívics en cada territori i en relació amb la resta 
d’equipaments de l’entorn.

Detectar bones pràctiques i elements clau perquè siguin reeixides.

4.1.1 Detectar fórmules o bones pràctiques per promoure la dinamització comunitària a 
partir de programes que s’estan desenvolupant als centres cívics.

Cal fer un treball de camp i de definició de bones pràctiques que s’ha de destacar en 
aquest àmbit.

Definir l’estratègia i, sobretot, intenció comunitària de cada centre cívic en 
relació amb la que s’estableixi en el seu entorn territorial.

4.2.1 Definir els espais de coordinació amb la resta de serveis i equipaments presents en 
el territori que també comparteixin aquesta intenció comunitària.

4.2.2 Incloure en la definició del projecte cultural de cada centre cívic l’estratègia 
comunitària i la seva gestió (que pot prendre forma de diferents maneres).

Cal definir com s’ha de formular i avaluar aquesta intenció dins del projecte cultural 
del centre.

Valorar les capacitats relacionals dels equips i projectes culturals dels 
centres cívics i aprofundir-hi.

4.3.1 Destacar les capacitats relacionals dels equips dels centres cívics que promouen la 
vinculació i la predisposició de la ciutadania a implicar-se en la vida comunitària i 
fer-ne formació.

S’ha de plantejar un pla de formació pràctic basat en experiències i accions concretes. 

Acció 4. 1

Accions que cal desenvolupar

Acció 4. 2

Acció 4. 3
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3.4 
Actualització de 
programes 
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Aquest segon gran bloc de propostes fa referència a la necessitat d’actualitzar 
programes que s’estan portant a terme tant des de la xarxa de centres cívics com 
des de cadascun dels equipaments.

L’actualització i redefinició de programes que s’han incorporat en aquest pla s’han 
centrat en els aspectes següents:

a. Revisió de l’actual catàleg de serveis dels centres cívics
Des que es va consensuar i definir el catàleg de serveis dels centres cívics 
l’any 2013, cal reorientar i ajustar alguns d’aquests serveis en funció dels nous 
reptes identificats i les noves característiques de l’entorn social i cultural. 

b.  Funció dels programes de la xarxa de centres cívics 
És important fer palès el sentit i objectius, així com els criteris per al seu 
desplegament, dels programes culturals que es desenvolupen a nivell de 
la xarxa. Cal explicitar com aquests enriqueixen o ajuden a desenvolupar 
els projectes culturals dels centres o quins elements que es consideren 
significatius hi aporten.

c. Relació que cal establir amb altres xarxes d’equipaments 
Cal definir els espais de relació i construcció conjunta amb la resta 
d’equipaments culturals de proximitat del territori i amb els grans 
equipaments de ciutat a partir de temàtiques comunes o programes que hi 
estiguin relacionats.

Els programes de 
la xarxa de centres 
cívics han de 
tenir l’objectiu de 
cohesionar-la i fer-
la recognoscible 
a partir de 
propostes culturals 
desplegades de 
manera conjunta 
en diversos 
equipaments i 
territoris.
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Acció 5. 1

Accions que cal desenvolupar

Objectius

Actualització del catàleg de serveis dels centres cívics tot reforçant la proposta cultural que 
aquests centres han de desenvolupar.

Actualització del catàleg de programes i serveis

La definició d’un catàleg de serveis per als centres cívics l’any 2013 va ser fruit de 
la voluntat d’establir els principals elements identificatius de la xarxa de centres 
cívics com a xarxa de centres culturals de proximitat.

Va ser la manera de reflectir l’evolució des dels centres cívics com a contenidors 
de diferents equipaments i serveis de proximitat (com eren els centres cívics en el 
seu origen) fins a passar a ser equipaments de territori que ofereixen uns serveis 
culturals segons unes determinades característiques de qualitat, accessibilitat, 
diversitat de les propostes artístiques, etcètera.

Fent balanç d’aquest període, es pot afirmar que ha estat la base per a la 
consolidació d’una xarxa identificada i diferenciada de centres culturals de 
territori. Però precisament les diferents mancances infraestructurals i de recursos 
humans i econòmics d’alguns centres cívics respecte d’altres ha provocat que la 
seva aplicació hagi estat força desigual.

La revisió d’aquest catàleg de serveis es justifica pel fet que s’han donat canvis 
en la realitat social i cultural de la ciutat que requereixen noves adaptacions i 
adequacions.

Servei d’informació: Servei d’atenció (preferentment cultural) personalitzada 
i primer contacte de la ciutadania amb els centres cívics.

5.1.1 Consolidar el perfil de l’informador (diferenciat del de conserge) i definir-ne més 
clarament les funcions. 

Caldria consensuar les seves principals funcions. Cal apostar per reforçar-ne les 
capacitats prescriptores i d’orientació cultural cap al ciutadà.

5.1.2 Disposar d’informació detallada i actualitzada de l’entorn cultural més proper. 

En cas que el centre desenvolupi un programa cultural singular, cal conèixer els 
projectes d’altres equipaments culturals de ciutat relacionats amb aquest. 

També cal conèixer els programes i sistema de funcionament de l’OAC (Oficina 
d’Atenció Ciutadana) com a espai d’informació municipal al qual derivar bona part de 
les demandes no culturals que els ciutadans adrecen als centres cívics. 

Finalment, caldria valorar l’accés al sistema d’informació municipal (ASIA) per part 
dels centres a fi de millorar la capacitat de resposta, des del centre, davant de 
determinades demandes d’informació per part de la ciutadania.
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Acció 5. 2 Servei de formació: Servei que agrupa les propostes de formació cultural i 
de lleure com a estratègia de difusió del saber, la creació, el benestar i les 
relacions socials.

5.2.1 Identificar i formalitzar els criteris que caracteritzen les accions formatives dels 
centres cívics respecte a altres tipus d’equipaments.

Cal analitzar l’oferta actual i definir els principals criteris que la identifiquen i 
diferencien d’altres propostes formatives que puguin fer altres equipaments com ara  
esportius, bibliotecaris, etcètera.
s La qualitat de la formació.
s La flexibilitat i adaptabilitat de formats i nivells de cursos i tallers. 
s El vessant humanístic, de pràctica cultural de les activitats. 
s El coneixement i desenvolupament personal com a objectiu principal.
s Conté un alt component socialitzador i relacional.

5.2.2 Garantir la qualitat del formador i tallerista com a autèntic segell identificatiu de 
bon servei del centre cívic. 

Cal incorporar els criteris en la selecció dels formadors que n’assegurin la qualitat i 
capacitat des d’un punt de vista de coneixements i aptituds pedagògiques inclusives. 
En paral·lel, establir uns barems i una estructura de costos que mantinguin unes 
condicions determinades des de les quals puguin desenvolupar la seva tasca.

Servei de programació d’espectacles i actuacions: Agrupa la programació 
estable d’espectacles culturals (música, dansa, teatre...), dissenyat per 
l’equip tècnic del centre cívic amb la intenció i finalitat d’acostar al públic les 
produccions culturals com un element d’enriquiment personal i de qualitat 
de vida.

5.3.1 Establir uns estàndards de recursos econòmics i humans (amb una figura 
de programador que la desplegui) i materials per al desenvolupament d’una 
programació estable regular i de qualitat. 

A partir d’una anàlisi de l’estructura de costos necessària, cal plantejar uns barems 
mínims de pressupost per assegurar una programació regular i estable. 

5.3.2 Definir la programació en funció de la intenció o el projecte cultural del centre 
i a partir dels objectius i públics als quals s’adreça, i d’acord amb una anàlisi 
estratègica del territori pel que fa a oportunitats i fortaleses, mancances, etcètera.

5.3.3 Potenciar el segell de proximitat i la relació directa artista-públic pròpia de la 
programació habitual dels centres cívics. 

Cal fomentar i ampliar el conjunt d’activitats complementàries que poden 
acompanyar les programacions dels centres cívics per tal de reforçar un fet 
característic respecte a d’altres tipus d’equipaments culturals de la ciutat amb més 
aforament: el de la relació directa entre la ciutadania, l’artista i creador.

Servei d’exposicions: Donar suport a la divulgació i creació en els diferents 
llenguatges artístics a partir del suport expositiu, ja sigui a través de la 
producció i mostra de treballs tant individuals com col·lectius.

5.4.1 Definir el programa expositiu dels centres a partir del seu programa cultural. 

No es tracta d’oferir exposicions sense un criteri determinat sinó més aviat de 
programar-les o produir-les en funció d’una determinada línia o projecte (sobretot en 
els casos de disposar de sala d’exposicions). Cal recollir en els projectes culturals dels 
centres la seva línia expositiva. 

En aquesta mateixa línia de reformulació, caldria reduir el nombre d’exposicions per 
ampliar la durada i les activitats complementàries que les poden acompanyar.

5.4.2 Replantejar la relació amb l’artista o col·lectiu que exposa.

Caldria establir uns barems d’honoraris estàndards els artistes o comissaris en els 
programes expositius dels equipaments.

Acció 5. 3

Acció 5. 4
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Servei de seminaris, debats i conferències: És un servei que, a partir de 
diferents formats, estimula la difusió de diferents temes de l’actualitat social 
i cultural i que esdevé un instrument de divulgació del coneixement i del 
pensament contemporani.

5.5.1 Definir una línia de xerrades i debats en funció del projecte cultural del centre amb 
una coherència i intencionalitat i no dependre només de les demandes o propostes 
d’altres entitats, agents o institucions.

Suport a la creació: És el que dona suport, base i oportunitat a projectes 
creatius d’especial interès per al territori i per a la ciutat. Posa èmfasi en el 
procés de recerca i fomenta prioritàriament els artistes i col·lectius emergents 
de la ciutat.

5.6.1 Superar la lògica de la cessió d’espais per oferir un acompanyament en el procés i la 
connexió amb altres agents i equipaments. 

Cal localitzar exemples de bones pràctiques als centres que estiguin desenvolupant 
programes de suport en aquesta línia i promoure-les perquè s’apliquin en altres 
centres. S’han de proposar altres lògiques no pensades tant a partir de l’intercanvi 
sinó dels acompanyaments (en col·laboració si pot ser amb les fàbriques de creació i 
altres entitats de suport a la creació de la ciutat).

De la mateixa manera, cal promoure espais com ara comissions de valoració de 
propostes que siguin representatives dels diferents sectors culturals de la ciutat.

5.6.2 Desplegar noves línies de suport a la creació basades en la participació de la 
ciutadania en els processos creatius.

Cal desplegar una fase de prova pilot de desenvolupament de propostes de cocreació 
entre la ciutadania i els creadors.

Suport a iniciatives culturals de proximitat: Ofereix a grups, entitats i 
col·lectius un suport a mida per al desenvolupament de projectes i iniciatives 
que siguin d’especial interès cultural. Inclou la programació cultural al voltant 
del calendari festiu tradicional i popular dinamitzant i col·laborant amb les 
iniciatives del territori com les festes majors, etcètera.

5.7.1 Establir els criteris per al suport (sobretot mitjançant la cessió d’espais) a entitats i 
agents culturals. 

Cal establir un sistema de valoració clar i coherent de les cessions a partir de valors 
com ara proximitat, coherència amb el projecte cultural del centre o retorn a la 
comunitat del projecte de l’entitat.

Ampliació de serveis

5.8.1 Promoure espais de trobada amb una funció relacional. 

Cal definir alguns dels elements que haurien de caracteritzar aquests espais quant 
a recursos i funcionament. Es pot concretar en diferents formats, tipus d’espai i 
possibilitats, però es considera una peça fonamental per a la dinamització social i 
comunitària dels.

5.8.2 Servei de catalitzador i node relacional entre els projectes i agents culturals del 

territori

Acció 5. 8

Acció 5. 5

Acció 5. 6

Acció 5. 7
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Funció dels programes de la xarxa de centres cívics

Els programes de la xarxa de centres cívics han de tenir l’objectiu de cohesionar-
la i fer-la recognoscible a partir de propostes culturals desplegades de manera 
conjunta en diversos equipaments i territoris.

L’ampliació del nombre de programes i la seva diversitat en els darrers anys obliga 
a plantejar-se’ls i estructurar-los en funció dels objectius que han de perseguir 
i les seves diferents característiques. Es podrien determinar tres grans nivells 
d’objectius:

s La creació de nous públics i divulgació cultural
s La innovació i investigació sobre algun àmbit cultural determinat
s La connexió de grans programes i equipaments culturals de ciutat amb 

els de territori 

Un dels reptes que cal resoldre és el desequilibri en la participació en aquests 
programes per part d’alguns centres, determinat per les possibilitats de les 
condicions tècniques de què disposen o per la concordança amb el seu projecte 
cultural, fet que provoca un greuge sobretot amb els centres amb més mancances 
tècniques. 

Finalment, és important aprofitar una lògica de funcionament que promogui la 
creació i coproducció conjunta entre els mateixos centres cívics. Aquests han de 
ser, cada vegada més, laboratoris d’assaig i creació d’experiència al voltant d’algun 
àmbit i també generadors de continguts i propostes que puguin després estendre’s 
i aplicar-se a altres centres de la xarxa.

Una nova lògica de funcionament de la xarxa passaria per traspassar als 
mateixos centres el protagonisme en l’experimentació i creació de continguts 
i noves metodologies de treball al voltant de les línies estratègiques que s’han 
identificat i els programes culturals. Els centres són agents proactius i propositius 
d’experiències que poden ser transferides i intercanviades entre els mateixos 
equipaments. Aquesta nova forma d’entendre la xarxa passa per reconèixer la seva 
capacitat de generar coneixement, experiència i innovació en diversos àmbits.

Noves formes de creació de coneixement i d’experiència a partir de la 
col·laboració entre els centres de la xarxa. 

6.1.1 Desenvolupar propostes d’innovació i laboratori en alguns centres al voltant 
d’alguns dels àmbits estratègics i promoure espais d’intercanvi de bones 
pràctiques. 

Cal donar suport a propostes d’experimentació i investigació que es duguin a terme 
des dels centres cívics al voltant de les línies estratègiques definides en els apartats 

Objectius

Convertir els programes de la xarxa en un suport per a la visibilització de la programació i tasca 
cultural dels centres cívics així com per promoure noves línies de treball entre els centres.

Acció 6. 1

Accions que cal desenvolupar
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anteriors. Aquests centres haurien de fer transferència d’aquesta experiència a la 
resta de centres de la xarxa. Es proposaria desenvolupar una prova pilot amb la 
participació de diferents centres en diferents línies i àmbits estratègics.

Millorar el funcionament d’alguns aspectes dels programes culturals de la 
xarxa i la relació amb la resta d’equipaments culturals de la ciutat.

6.2.1 Definir els objectius i els criteris de selecció de centres participants als programes 
culturals de la xarxa. (com ara el Barcelona Districte Cultural, Música BCN , Pantalla 
Barcelona i d’altres en col·laboració amb Biblioteques de Barcelona i grans centres 
cultruals de la ciutat).

La definició dels objectius dels programes de la xarxa se centrarien en tres grans 
nivells:
s Programes amb vocació de creació de nous públics i divulgació cultural.
s Programes amb una vocació d’innovació i investigació sobre algun àmbit cultural  
 determinat.
s Programes amb vocació de connexió de grans programes i equipaments culturals  
 de ciutat i de territori. 

6.2.2 Establir un sistema de comunicació entre els centres cívics per donar a conèixer els 
diferents programes culturals de la xarxa que s’estiguin desenvolupant. 

6.2.3 Plantejar un programa de xarxa centrat en l’àmbit expositiu (amb la voluntat de ser 
itinerant) i, si s’escau, en col·laboració amb equipaments expositius de referència 

Caldria definir una prova pilot a partir d’una col·laboració entre diversos centres cívics 
i amb la possibilitat d’obrir-ho a alguna institució cultural de referència.

Acció 6. 2
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Objectius

Definir espais de relació amb la resta de xarxes d’equipaments, tant d’àmbit territorial i de 
proximitat, com d’especialització cultural en l’àmbit de ciutat.

Acció 7. 1

Accions que cal desenvolupar

Relacions amb altres xarxes d’equipaments

Atès l’elevat nombre d’equipaments de proximitat que poden intervenir en alguns  
territoris, es requereix més capacitat de coordinació en alguns barris. Cal millorar 
les estructures i plataformes des d’on promoure la coordinació entre equipaments 
per assegurar-se la fluïdesa de la cooperació entre els equipaments. 

Des d’un punt de vista específicament cultural, cal establir espais de treball i 
coproducció conjunts amb els equipaments culturals de ciutat especialitzats. 
Ja siguin museus, arxius, centres culturals o fàbriques de creació, és necessari 
establir punts de connexió i relació no només en una lògica instrumental i finalista 
d’un generador de continguts (centre cultural de ciutat) que busca un públic (el 
dels equipaments culturals de proximitat) sinó de cocreació i complementarietat 
entre ambdós.

Reconèixer els centres cívics com a generadors de propostes, d’una banda, i 
assumir una predisposició a treballar des de la proximitat i en relació amb l’entorn 
per part dels grans equipaments, de l’altra, pot ajudar a generar espais i relacions 
basades en el reconeixement mutu i la bidireccionalitat 

Potenciar i impulsar noves relacions amb la resta de xarxes i equipaments 
culturals de la ciutat.

7.1.1 Ampliar i consolidar espais de coordinació entre els equipaments culturals de 
proximitat als territoris.

Cal establir taules de coordinació territorial com a espais de trobada estables entre 
els diferents equipaments culturals de proximitat i de ciutat presents en un territori.

7.1.2 Visibilitzar les bones pràctiques en col·laboracions i cocreacions entre 
equipaments diversos.

Cal identificar els objectius d’uns i altres per facilitar que es complementin 
mútuament. 

7.1.3 Impulsar nous espais de coneixement i reconeixement entre equipaments de 
ciutat i equipaments culturals de proximitat per al desenvolupament de projectes 
conjunts.

Cal generar taules de coordinació a partir de temàtiques comunes (per àmbits de 
coneixement o disciplines artístiques) que relacionin grans equipaments culturals i 
centres de proximitat. 
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3.5 
Millores en la gestió 
dels serveis
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Les millores adreçades a la gestió dels serveis dels centres cívics s’han agrupat en 
tres grans apartats:

s El primer té a veure amb disposar de nous sistemes d’avaluació de 
l’impacte i qualitat de les seves activitats i gestió.

s El segon amb l’elaboració d’una nova normativa reguladora dels centres i 
l’establiment de criteris de referència en alguns àmbits de funcionament 
específics.

s El tercer, amb el plantejament de nous sistemes que facilitin la contractació 
i valoració dels serveis (ja sigui en forma de prestació o concessió) o bé en 
els casos de conveni mitjançant la gestió cívica. 

En aquest apartat també cal incloure aquelles mesures que fomentin la 
qualitat dels programes que es gestionen. Per assegurar aquesta qualitat 
és necessari, en primer lloc, plantejar un correcte dimensionament dels 
recursos humans, tècnics i pressupostaris dels equipaments.

s  El quart i darrer apartat fa referència a altres accions que cal dur a terme 
quant a la comunicació dels programes dels centres cívics, d’una banda, i 
també a altres qüestions tècniques relacionades a afavorir el manteniment 
adequat dels equipaments tècnics específics i dels edificis de l’altra.
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Avaluació de l’acció dels centres cívics

Les propostes que es plantegen per ampliar els sistemes d’avaluació de l’acció 
dels centres cívics es poden classificar a partir de quatre grans nivells:

s El primer es referiria a la capacitat d’ampliar les dades i els ítems que 
actualment ja es recullen per a la valoració quantitativa dels serveis dels 
centres a partir dels formularis semestrals i anuals que emplenen els 
centres. Per exemple, elaborar indicadors relatius a algunes de les línies 
estratègiques que es volen desenvolupar en aquest pla (com ara indicadors 
sobre gènere o participació de persones amb diversitat funcional als 
centres cívics, per exemple).

També cal explorar les possibilitats de poder continuar amb 
l’automatització de la recollida d’algunes de les dades que avui dia ja 
s’estan recollint de manera manual, sobretot les referents a cessió d’espais 
i ocupabilitat dels centres mitjançant les noves plataformes de gestió dels 
espais dels centres cívics que s’estan implantant.

s El segon suposa plantejar noves eines de valoració qualitativa dels 
serveis que s’estan prestant des dels centres.

s El tercer suposa incloure un sistema d’avaluació dels sistemes de 
governança de l’equipament i del seu impacte des d’un punt de vista 
comunitari.

s Finalment, el quart nivell té un caràcter totalment experimental i de 
recerca amb l’objectiu de definir un sistema que permeti fer un seguiment 
de l’evolució del projecte cultural dels centres. El reconeixement que 
l’avaluació exclusivament quantitativa no pot copsar la complexitat dels 
projectes culturals obliga a plantejar-se sistemes més innovadors, híbrids 
i amb mirades plurals. La complexitat rau no només en la capacitat de 
delimitar un concepte complex i subjectiu com és el de projecte cultural i 
a partir de quines referències s’ha definit (que és una qüestió que apareix 
a l’acció 1.2 d’aquest pla), sinó a definir quins agents i des de quines 
perspectives han de realitzar aquesta avaluació.

Objectius

Ampliar i facilitar la recollida d’indicadors quantitatius actuals.Objectiu 1

Explorar nous sistemes d’avaluació d’impacte i del projecte cultural dels 
equipaments.

Objectiu 2

Acció 8. 1

Accions que cal desenvolupar

Avaluar l’impacte del projecte cultural dels centres cívics.

8.1.1 Definir les bases i els criteris comuns per plantejar l’avaluació de l’impacte del 
projecte cultural dels centres. 

Caldria plantejar-ho com un treball o estudi de recerca a partir d’una prova pilot a dos 
o tres centres i d’acord amb 1) els objectius i referents culturals sobre els quals s’ha 
definit el projecte, i 2) l’avaluació qualitativa basada en mirades externes de diversos 
agents implicats (usuaris, entitats, creadors, sector cultural, etcètera). 
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Acció 8. 2

Acció 8. 3

Millores en els actuals sistemes d’indicadors dels centres cívics

8.2.1 Incorporar indicadors en relació amb les línies estratègiques que cal desenvolupar 
en els actuals sistemes de recollida de dades.

Caldria afegir al formulari actual nous requeriments de dades: sol·licituds de 
persones amb diversitat funcional, projectes educatius, perspectiva de gènere, 
diversitat cultural, etcètera.

8.2.2 Automatitzar el recull de dades de cessions d’espais i entitats. 

Cal desplegar la plataforma informàtica de cessió d’espais dels centres cívics i 
desenvolupar l’explotació de les dades que es poden recollir d’ocupació dels espais i 
entitats usuàries.

8.2.3 Incorporar nous indicadors relacionats amb la implicació dels centres en 
dinàmiques de participació i dinamització comunitària.

Caldria definir els indicadors objectius que aportin dades i informació sobre 
dinamització comunitària.

8.2.4 Explorar i introduir nous sistemes de comptabilització d’assistents i participants en 
les activitats.

S’han d’introduir noves metodologies per tal de millorar el recompte d’assistents i 
participants en les activitats dels centres cívics (en sales d’exposicions, sobre el perfil 
dels usuaris, etcètera)

Incorporar nous sistemes d’avaluació de caràcter qualitatiu.

8.3.1 Unificar un sistema d’avaluació dels cursos i tallers que inclogui l’opinió dels 
participants.

A partir de l’anàlisi dels actuals sistemes de valoració dels cursos i tallers, cal definir 
una aplicació comuna entre els centres de la xarxa que permeti l’explotació en línia 
d’aquesta valoració dels usuaris.

8.3.2 Repetir l’enquesta de satisfacció dels usuaris de les activitats i serveis dels centres 
cívics que es va fer l’any 2014.

Caldria fer-ne una segona edició l’any 2022 després de vuit anys per valorar l’evolució 
en la valoració dels serveis dels centres cívics.

8.3.3 Elaborar una anàlisi a partir de la recollida segregada d’indicadors que permeti 
valorar les mesures al voltant de la igualtat de gènere.

8.3.4 Definir una proposta d’auditoria sobre el sistema de gestió i de funcionament dels 
centres cívics per aplicar-la als diferents equipaments de la xarxa.

A partir de sistemes d’auditoria similars que s’estiguin donant a altres àmbits o 
serveis municipals, caldria definir un sistema adequat a la realitat dels centres cívics. 

8.3.5 Aplicar nous sistemes d’avaluació desenvolupats des dels programes municipals 
d’acció comunitari i participació. 

Cal aplicar l’eina d’autoavaluació dissenyada des de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària 
de l’Ajuntament per valorar la relació del centre amb el seu entorn.

També s’ha de plantejar la possibilitat d’adaptar sistemes com el balanç comunitari 
(desenvolupat des del grup de treball de la Xarxa d’Espais Comunitaris i el Programa 
de patrimoni ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona) a la dinàmica dels centres cívics. 
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Objectius

Actualitzar la normativa de centres cívics.Objectiu 1

Establir criteris comuns com a referència per a la gestió de determinats serveis.Objectiu 2

Acció 9. 1

Accions que cal desenvolupar

Actualització de la normativa i elaboració de criteris   
de funcionament comuns

L’actual normativa de centres cívics va ser aprovada l’any 1984 en un moment 
inicial de la posada en marxa dels primers centres cívics entesos com a 
equipaments neuràlgics de les polítiques de descentralització municipal. 

En aquell context, el centre cívic era un aglutinador de diferents programes 
i serveis, no únicament culturals, que tenien com a punt comú la proximitat i 
la canalització de les reivindicacions socials i veïnals i de participació que es 
manifestaven a bona part dels territoris de la ciutat.

Després de 35 anys, el context social i la realitat dels territoris així com els
mateixos centres cívics han canviat substancialment. Per això es fa imprescindible 
un canvi profund de la normativa reguladora del funcionament dels centres cívics.

Primerament es proposa delimitar aquelles qüestions que cal preveure en el marc 
d’una nova normativa. D’una banda, els aspectes relacionats amb el funcionament i la 
vehiculació de la participació de la ciutadania (a partir del recentment aprovat Reglament 
de participació ciutadana). D’altra banda, també cal introduir qüestions que afecten la 
responsabilitat sobre el patrimoni públic així com la coordinació i competències dels 
diferents serveis (en cas que es comparteixi un mateix edifici o espais comuns).

Més enllà dels aspectes que cal tenir en compte dins d’una nova normativa, també 
es proposa establir uns criteris de referència, a títol orientatiu, en la prestació 
dels serveis. Aquests criteris plantejarien un marc d’actuació comuna però han de 
tenir una dosi important de flexibilitat i marge de maniobra donada la diversitat de 
casuístiques que s’arriben a donar en els equipaments.

Finalment, cal definir espais de contrast i establiment de recomanacions per 
donar resposta a determinades demandes d’usos dels espais que generen dubtes 
entre els gestors dels centres per la seva ambigüitat i complexitat.

Normativa reguladora dels centres cívics

9.1.1 Actualitzar la normativa reguladora dels centres cívics. 

Cal generar un document base a partir d’un grup de treball eclèctic i buscar un 
consens tècnic i polític per validar-lo. Algunes qüestions que caldria tenir en compte 
serien les següents: 

s Adaptar les qüestions referents a participació interna i governança dels centres 
cívics d’acord amb el Reglament de participació (2017).

s Incorporar allò que afecti pel que fa a conservació del patrimoni públic en segons 
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Acció 9. 2

quins edificis així com la prevenció de riscos i responsabilitats per la utilització 
d’espais de titularitat pública.

s Explorar les implicacions normatives associades als diferents tipus de gestió dels 
centres cívics.

9.1.2 Repensar les funcions, la missió i els membres que han de compondre els consells 
d’equipaments dels centres cívics.

En molts casos i situacions haurien de ser òrgans de participació que esdevinguin 
espais de treball i presa de decisions més enllà de la rendició de comptes o de la 
funció merament informativa que tenen actualment.

9.1.3 Definir un protocol d’actuació en casos de mal ús dels serveis comuns i afectació de 
la convivència dins de l’equipament.

Cal definir possibles mesures o bones pràctiques per prevenir segons quines 
incidències als centres.

Unificar criteris específics segons els serveis

9.2.1 Definir els àmbits i les qüestions sobre els quals cal establir uns criteris de 
referència en l’àmbit de xarxa. 

Aquests criteris tindrien, únicament, un caràcter orientatiu i també una dosi 
important de flexibilitat per ser aplicables en funció de la realitat de cada centre i 
casuística de cada situació. Algunes de les qüestions generals sobre les quals caldria 
plantejar aquests criteris serien les següents:

s Fer una anàlisi conjunta dels horaris habituals dels centres cívics i plantejar una 
proposta de forquilla d’horaris consensuada.

s Fer una anàlisi conjunta dels calendaris habituals d’inscripcions i reserva a les 
diferents tipologies d’activitats dels centres cívics i plantejar una proposta de 
forquilla de calendaris consensuada.

s Admissió d’animals de companyia i entrada de menjar i beure. Cal valorar l’actual 
normativa municipal sobre aquestes qüestions i consensuar una proposta conjunta.

En funció d’alguns serveis, cal definir una proposta consensuada i que respongui als 
criteris de servei municipal que es vol oferir des dels centres.

s Servei de formació: 
- Criteris de gestió d’anul·lacions i devolucions de les inscripcions 
- Compromís d’assistència en els casos d’activitats bonificades 
- Sistemes de pagament admesos 
- Responsabilitat i criteris de gestió del material específic

s Servei de programacions culturals:
- Criteris per a reserva d’entrades (en línia i presencials). 
- Possibilitat de venda o no i accés de begudes 
- Tenir en compte que els centres cívics puguin estar sota el marc dels considerats 

Espais de Cultura Viva per al desenvolupament dels seus programes culturals.

s Servei de cessions d’espais: 
- Establir criteris sobre venda de productes relacionats amb l’activitat (llibres, CD, 

etcètera).
- Establir una forquilla de preus únics dels serveis complementaris (preu mínim i màxim). 
- Establir responsabilitats quant a desperfectes de l’espai; possibles lesions dels 

participants, etcètera.

Adequació i seguiment de criteris per aplicar en funció d’una determinada 
tipologia de demandes.

9.3.1 Formular criteris comuns per a determinades tipologies de cessions.

Alguns tipus de cessions requereixen uns paràmetres comuns de validació, com ara 
la cessió per a actes polítics, usos per part d’organismes municipals, així com actes i 
celebracions privades, actes religiosos,etc.  

9.3.2 Establir un espai estable d’assessorament (on participin diferents àrees de 
l’Ajuntament que podrien estar implicades) i de replantejament de criteris.

Aquests espais tenen la voluntat de ser un lloc de contrast i per establir referències 
que ajudin els equips dels centres i dels districtes a valorar les demandes de caràcter 
més dubtós i ambigu pel fet de no quedar clar si han de ser o no assumides per un 
equipament municipal.

Acció 9. 3
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Objectius

Proposar mesures per assegurar la qualitat dels projectes culturals dels 
centres cívics i dels seus serveis, en general, mitjançant bones pràctiques en la 
contractació.

Objectiu 1

Proposar mesures per avançar, des de la pràctica de la contractació dels serveis, 
en la millora de les condicions del personal, tècnics i la resta de professionals 
vinculats als centres cívics.

Objectiu 2

Bones pràctiques en la contractació administrativa   
dels serveis i en els convenis de gestió

Sense haver d’entrar en la reflexió sobre les virtuts o no d’una o altra tipologia de 
gestió dels centres cívics (gestió directa mitjançant personal municipal, prestació 
indirecta o externalitzada de serveis mitjançant contracte de serveis o concessió, 
o gestió cívica a partir d’un conveni), aquest apartat vol cenyir-se a possibles 
millores que ajudin, en el terreny contractual, a obtenir la màxima qualitat i en les 
condicions més idònies.

En parlar de bones pràctiques en la contractació es pretén abordar la necessitat 
de disposar dels instruments adequats que fomentin una bona prestació dels 
serveis a desenvolupar així com el màxim valor afegit en el desenvolupament del 
projecte cultural que s’hagi definit per a cada centre cívic. Existeix la voluntat de 
buscar, amb l’actual estatus legal de contractació i el marc normatiu municipal 
vigent, noves fórmules, criteris i experiències que estiguin adreçats a valorar 
millor les ofertes i les propostes de gestió dels equipaments i fer el seguiment de 
manera més acurada de l’execució i realització dels serveis.

També cal incloure en aquest apartat les propostes dirigides a dimensionar de 
manera més adequada els requeriments tècnics, professionals i econòmics 
necessaris per a la gestió correcta d’un centre i d’un bon projecte cultural.

Introducció de millores en els sistemes de contractació i el dimensionament 
dels costos del servei

10.1.1   Confeccionar una guia per a la redacció dels plecs per a les licitacions de la 
prestació de serveis i concessions i convenis de gestió dels centres cívics i dels 
seus programes culturals. 

Cal constituir un grup de treball per redactar una guia que incorpori qüestions com 
ara les següents:

s Definir en quines situacions és més idoni aplicar procediments oberts o bé 
procediments negociats o restringits per a la contractació de serveis de gestió 
dels centres cívics.

s Establir un sistema millor de previsió dels preus de les licitacions i que es valori si 
és més adient que hi aparegui el preu global per centre/projecte o bé el preu més 
concret de servei.

Acció 10. 1

Accions que cal desenvolupar
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Acció 10. 2

Acció 10. 3

s Plantejar sistemes de valoració de la proposta formativa que s’ofereix als tècnics 
i treballadors dels centres i de la seva evolució professional dins de l’empresa 
prestadora del servei o concessionària.

10.1.2  Crear un grup estable de valoració d’ofertes de licitacions, sobretot en casos de 
més complexitat per tal de mantenir els mateixos criteris a escala de ciutat o 
donar suport tècnic en casos més excepcionals.

Cal definir en quins casos s’ha de convocar aquest grup i el sistema de valoració de 
les ofertes que es plantegin.

Identificar línies de millora en la definició dels perfils i funcions dels equips 
de gestió dels centres 

10.2.1 Definir i homogeneïtzar les funcions a desenvolupar pels diferents professionals 
dels centres en funció de les seves categories. 

A partir d’una anàlisi de les funcions requerides per al desenvolupament dels 
projectes culturals dels centres cívics, caldria definir un model genèric de funcions i 
categories professionals. També cal plantejar possibles reconeixements en funció de 
les dimensions de l’equip, el projecte cultural i el volum econòmic del centre. 

A partir de diversos estudis econòmics i de costos i del que estableixen els convenis 
laborals de referència, cal plantejar uns models que ajudin a elaborar els plecs de 
contractació amb propostes econòmiques més adequades. 

10.2.2 Formular orientacions per a la contractació de talleristes i artistes per tal d’evitar 
males pràctiques pel que fa a condicions laborals i remuneracions d’aquest 
col·lectius.

Valoració i seguiment dels contractes i els serveis

10.3.1 Redactar un pla de valoració comú a tots els districtes dels criteris subjectes a 
judici de valor i automàtics així com de seguiment dels contractes i convenis.
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Altres propostes de millores

En aquest apartat també s’han identificat dos àmbits concrets sobre els quals 
caldrà plantejar algunes revisions i reformulacions. D’un costat, pel que fa a 
comunicació és necessari un canvi quant a eines de gestió web i imatge de la 
mateixa xarxa (en funcionament des de fa prop de sis anys). I, de l’altre, en relació 
amb el manteniment (tot i que va ser una proposta ja formulada en el Document 
de treball per a un Pla de centres cívics de l’any 2013), cal arribar a concretar una 
estructura orientativa dels recursos per mantenir en les condicions correctes els 
equips i infraestructures dels centres cívics. 

Acció 11. 2

Objectius

Desenvolupar espais d’intercanvi i enfortiment dels centres cívics com a espais 
d’innovació i transferència de coneixements a la resta de centres de la xarxa.

Objectiu 1

Desenvolupar millores en els àmbits de la comunicació (en relació amb noves 
línies estratègiques per desenvolupar i nous formats comunicatius per utilitzar).

Objectiu 2

Acció 11. 1

Accions que cal desenvolupar

Altres: Comunicació

11.1.1 Dissenyar un nou gestor web comú que incorpori millores pel que fa a 
accessibilitat, funcionalitats per a dispositius mòbils i eines d’arxiu i dipòsit 
audiovisual.

Cal definir les noves funcionalitats i característiques i cercar un nou proveïdor per 
programar i implantar el gestor web comú desplegat a 33 centres cívics.

11.1.2 Redissenyar la normativa que cal aplicar en els elements de comunicació dels 
centres cívics així com un nou logotip i imatge de xarxa.

Cal replantejar la normativa que s’ha aplicar en els elements de comunicació 
buscant l’equilibri entre identitat pròpia de cada projecte de centre i elements 
comuns com a membres d’una xarxa d’equipaments.

11.1.3 Plantejar uns estàndards comuns, a partir dels criteris de comunicació municipals, 
en termes de tipologia i nombre de xarxes socials a utilitzar com a eines de 
comunicació.

11.1.4 Desenvolupar millores en eines de col·laboració entre àrees, districtes i centres, 
per al disseny i producció d’elements de comunicació. 

Cal definir noves aplicacions informàtiques que millorin l’intercanvi i ús d’elements 
de comunicació, així com elements de comunicació sobre els diferents projectes 
promoguts tant des dels centres com des de la xarxa. 

Altres: Manteniment

11.2.1 Elaborar un pla d’inversions i manteniment dels edificis i equipaments dels 
centres cívics.

11.2.2 Establir una estructura de costos del manteniment i la reposició d’equips i 
maquinària més habitual dels centres en funció del projecte cultural.

Cal definir una estructura de requeriments i costos de manteniment dels diferents 
equipaments que hi ha en un centre cívic. S’ha de redactar un informe per a cada 
districte amb les necessitats detectades a cadascun dels equipaments.

11.2.3 Sistema centralitzat de manteniment preventiu dels equipaments tècnics més 
especialitzats per al desenvolupament dels projectes culturals.
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Cal establir un sistema centralitzat de seguiment i manteniment preventiu dels 
equips i sistemes especialitzats per al desenvolupament dels projectes culturals 
dels centres (audiovisuals, escenotècnia, etcètera), i incorporar una partida 
específica en el PIM per portar a terme aquest manteniment.
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3.6 
Síntesi de les principals 
línies i accions que cal 
desenvolupar
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El projecte cultural dels centres cívics

s La definició del projecte cultural és el que ha de definir la seva pertinença a 
aquesta xarxa de centres culturals de proximitat que són els centres cívics.

s A partir d’aquest projecte, cal adequar les infraestructures, els equips de gestió 
i els recursos econòmics per al desenvolupament dels programes culturals.

s Cal acompanyar aquest projecte amb un pla de manteniment d’edificis i 
equipaments per tal d’assegurar-ne el desenvolupament.

Mirades transversals: perspectiva de gènere, accessibilitat i 
inclusió, diversitat i sostenibilitat i impacte mediambiental

s Cal establir els paràmetres per fomentar la igualtat i perspectiva de gènere.

s S’ha de desplegar el projecte d’oci inclusiu al servei de cursos i tallers dels 
centres cívics.

s Cal executar les millores definides en la diagnosi d’accessibilitat dels 
centres cívics.

s Cal desplegar a diferents territoris de la ciutat propostes de bones 
pràctiques en l’àmbit de la interculturalitat en equipaments de proximitat.

s Cal executar millores pel que fa a manteniment i subministrament dels 
centres i quant a formació dels equips en l’ús energètic i el reciclatge.

s Cal sensibilitzar envers el medi ambient en totes les accions que 
desenvolupa el centre cívic.

Cultura i educació

s Cal visibilitzar i valorar l’oferta formativa dels centres cívics com a gran 
actiu de la formació d’adults i al llarg de la vida.

s Els centres cívics com a agents clau per promoure la pràctica i 
sensibilització artística.

Gestió i dinamització comunitària

s Cal definir l’estratègia i intenció comunitària de cada centre cívic en relació 
amb la que s’estableixi en el seu entorn territorial.

Actualització del catàleg de serveis

s Cal consolidar, identificar i formalitzar els criteris de les accions formatives 
dels centres cívics respecte a altres tipus d’equipaments. 

s S’han d’establir uns estàndards de recursos econòmics, humans i materials 
per al desenvolupament d’una programació estable regular i de qualitat 
(amb una figura de programador que la desplegui).

s Cal potenciar el segell de proximitat i la relació directa artista-públic pròpia 
de la programació regular en els centres cívics.

s S’ha de definir el programa expositiu dels centres a partir del seu 
programa cultural.

s Cal superar la lògica de la cessió d’espais per oferir un acompanyament en 
el procés i la connexió amb altres agents i equipaments.
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s S’ha de reconèixer la importància de la comunicació com un element 
central i transversal per al desplegament dels serveis.

La funció dels programes de la xarxa dels centres cívics 

s Cal incorporar noves formes de creació de coneixement i d’experiència a 
partir de la col·laboració i els espais de trobada entre els centres de la xarxa.

s S’ha de millorar el sistema de selecció i la definició dels objectius que 
cal assolir amb els programes culturals de la xarxa (com ara el programa 
Barcelona Districte Cultural).

s Cal plantejar un programa cultural de xarxa centrat en l’àmbit expositiu 
(amb la voluntat de ser itinerant).

Relacions amb la resta d’equipaments de territori i altres 
xarxes i centres culturals de ciutat

s Cal consolidar espais de coordinació entre els equipaments culturals de 
proximitat a cada territori.

s S’han d’impulsar nous espais de coneixement entre equipaments culturals 
de ciutat i equipaments culturals de territori.

Avaluació de l’acció dels centres cívics

s Cal definir les bases i els criteris comuns per portar a terme l’avaluació de 
l’impacte del projecte cultural dels centres cívics.

s S’han d’incorporar indicadors en relació amb les línies estratègiques per 
desenvolupar en els actuals sistemes de recollida de dades.

s Incorporar nous indicadors relacionats amb la implicació dels centres en 
dinàmiques de participació i dinamització comunitària.

s S’ha de definir una proposta d’auditoria sobre el sistema de gestió i  
de funcionament dels centres cívics per aplicar-la als equipaments de  
la xarxa.

Actualització de la normativa de funcionament    
dels centres cívics

s Cal redactar una nova normativa de funcionament i establir uns criteris 
de referència en l’àmbit de xarxa per a la regulació de determinats 
serveis.

Bones pràctiques en la contractació administrativa dels 
serveis i els convenis de gestió

s Cal introduir millores en els sistemes de contractació i el dimensionament 
dels costos del servei.

s S’han de definir i homogeneïtzar les funcions de a desenvolupar per 
part dels diferents professionals dels centres cívics i adequar-les a les 
categories corresponents.

Altres propostes de millores

s Cal dissenyar un nou gestor web comú per al conjunt dels centres cívics 
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que incorpori millores pel que fa a accessibilitat, funcionalitats per a 
dispositius mòbils i eines d’arxiu i dipòsit audiovisual.

s S’ha de redissenyar la normativa de comunicació que cal aplicar en els 
elements de comunicació dels centres cívics així com un nou logotip i 
imatge de xarxa.

s Elaborar un pla d’inversions i manteniment (també preventiu) dels edificis i 
equipaments dels centres cívics.
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3.7 
Operativa de 
desplegament del Pla
i Calendari
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Tal com s’expressava a la introducció d’aquest pla, la corresponsabilitat i 
gestió conjunta entre àrea (Institut de Cultura de Barcelona)) i districtes en el 
desplegament de les accions que es proposen és clau per a l’assoliment dels 
objectius plantejats.

La proposta passaria per formar diferents grups de treball integrats per 
tècnics i tècniques de diferents dependències municipals  i especialistes en 
els diferents àmbits que es tractin per al desenvolupament de moltes de les 
accions proposades. Des d’aquests es concretarien propostes que puguin ser 
validades a les diferents taules municipals (Taula de Gerents de Districtes, Taula 
de Corresponsabilitat de Direccions de Serveis a les Persones i el Territori, Taula de 
Corresponsabilitat de Direccions de Serveis Generals, etcètera).

Quant al seguiment i la supervisió general de l’execució del pla, i de manera similar 
a com ha funcionat el Grup Motor encarregat de la redacció i disseny d’aquest pla, 
es constituirà un Espai de Seguiment. Aquest espai estarà format per directius 
de les Direcccions de Serveis a les Persones i el Territori del districtes, un o una 
gerent municipal de districte, tècnics referents de la coordinació dels centres 
cívics de diferents districtes de la ciutat a més del o la gerent de l’Institut de 
Cultura de Barcelona i direcció i tècnics de la Direcció de Cultura de Proximitat. 
Aquest espai es reuniria amb una periodicitat semestral.
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Calendari general 2019 2020 2021 2022 2023

2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem.

El projecte cultural dels centres cívics

1.1 Diagnosi prèvia de les potencialitats dels equipaments per al desenvolupament d’un projecte cultural

1.1.1 Mapa, estudi i diagnosi de cada equipament i de la morfologia i ecosistema cultural del seu entorn

1.2 Definició del projecte cultural de centre

1.2.1 Establir els criteris bàsics sobre els quals cal definir el projecte cultural de cada centre cívic 

1.2.2 Definir i formalitzar el projecte cultural de cada centre a partir de la confluència de diferents mirades: territori 
i ciutat

1.2.3 A partir d’aquest projecte, cal adequar les infraestructures, els equips de gestió i els recursos econòmics per 
al desenvolupament dels programes culturals. 

1.2.4 Cal acompanyar aquest projecte amb un pla de manteniment d’edificis i equipaments per tal d’assegurar-ne 
el desenvolupament.

1.3 De centre cívic a centre cultural de proximitat

1.3.1 Valorar, per part de cada districte, el projecte cultural dels seus equipaments i determinar si es mantenen a la 
xarxa de centres cívics 

1.3.2 Definir un pla de formació sobre gestió i  programes de cultura i proximitat i centres cívics.

Mirades transversals

2.1 Promoure la capacitació dels treballadors dels centres cívics en aquestes noves línies estratègiques

2.1.1 Definir sessions formatives adreçades als equips tècnics dels centres cívics en aquests àmbits estratègics

2.1.2 Redactar i incorporar en els plecs de contractació dels serveis o gestió del clausulat les condicions que 
faciliten l’abordatge d’aquests àmbits 

2.1.3 Establir els criteris per a l’aplicació d’una comunicació inclusiva (a tots els nivells) 

2.2 Perspectiva de gènere

2.2.1 Establir els paràmetres i protocols bàsics per fomentar la igualtat de gènere 

2.2.2 Impulsar el desplegament al conjunt de la xarxa de centres cívics de la guia “Recomanacions per a la 
incorporació de la perspectiva de gènere als centres cívics” i fer-ne difusió.

2.3 Accessibilitat i inclusió

2.3.1 Desplegar el projecte d’oci inclusiu aplicat a activitats formatives als centres cívics en el conjunt de centres 

2.3.2 Ampliar les programacions culturals adaptades dels centres i assegurar una mínima quota o percentatge 
d’actuacions sobre el total de les programacions dels centres 

2.3.3 Executar les millores definides a la diagnosi d’accessibilitat dels centres cívics d’acord amb el Pla 
d’accessibilitat de l’Ajuntament de Barcelona

2.4 Interculturalitat

2.4.1 A partir d’iniciatives desplegades en diversos territoris de la ciutat, plantejar-se la seva extensió al conjunt 
de la xarxa

2.4.2 Treballar i/o incorporar a la programació les propostes artístiques, culturals que a través de l’art aposten per 
un diàleg crític amb el racisme.

2.5 Sostenibilitat i impacte ambiental 

2.5.1 Incorporar, progressivament, millores que facilitin la gestió sostenible dels edificis.

2.5.2 Incloure les propostes de la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en els contractes de 
gestió d’equipaments municipals”. 

2.5.3 Sensibilització pel medi ambient en totes les accions que desenvolupa el centre cívic.

2.5.4 Establir millores en la comunicació relacionada amb el foment d’hàbits saludables en l’aspecte 
mediambiental.

2.5.5 Programar activitats en l’àmbit de xarxa en alguna data o fita d’especial significació sobre aquesta qüestió

Cultura i educació

3.1 Identificar un mapa d’actius i experiències i bones pràctiques 

3.1.1 Recollir les experiències que s’estiguin duent a terme des dels centres cívics de Barcelona en la relació entre 
cultura i educació
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El projecte cultural dels centres cívics

1.1 Diagnosi prèvia de les potencialitats dels equipaments per al desenvolupament d’un projecte cultural

1.1.1 Mapa, estudi i diagnosi de cada equipament i de la morfologia i ecosistema cultural del seu entorn

1.2 Definició del projecte cultural de centre

1.2.1 Establir els criteris bàsics sobre els quals cal definir el projecte cultural de cada centre cívic 

1.2.2 Definir i formalitzar el projecte cultural de cada centre a partir de la confluència de diferents mirades: territori 
i ciutat

1.2.3 A partir d’aquest projecte, cal adequar les infraestructures, els equips de gestió i els recursos econòmics per 
al desenvolupament dels programes culturals. 

1.2.4 Cal acompanyar aquest projecte amb un pla de manteniment d’edificis i equipaments per tal d’assegurar-ne 
el desenvolupament.

1.3 De centre cívic a centre cultural de proximitat

1.3.1 Valorar, per part de cada districte, el projecte cultural dels seus equipaments i determinar si es mantenen a la 
xarxa de centres cívics 

1.3.2 Definir un pla de formació sobre gestió i  programes de cultura i proximitat i centres cívics.

Mirades transversals

2.1 Promoure la capacitació dels treballadors dels centres cívics en aquestes noves línies estratègiques

2.1.1 Definir sessions formatives adreçades als equips tècnics dels centres cívics en aquests àmbits estratègics

2.1.2 Redactar i incorporar en els plecs de contractació dels serveis o gestió del clausulat les condicions que 
faciliten l’abordatge d’aquests àmbits 

2.1.3 Establir els criteris per a l’aplicació d’una comunicació inclusiva (a tots els nivells) 

2.2 Perspectiva de gènere

2.2.1 Establir els paràmetres i protocols bàsics per fomentar la igualtat de gènere 

2.2.2 Impulsar el desplegament al conjunt de la xarxa de centres cívics de la guia “Recomanacions per a la 
incorporació de la perspectiva de gènere als centres cívics” i fer-ne difusió.

2.3 Accessibilitat i inclusió

2.3.1 Desplegar el projecte d’oci inclusiu aplicat a activitats formatives als centres cívics en el conjunt de centres 

2.3.2 Ampliar les programacions culturals adaptades dels centres i assegurar una mínima quota o percentatge 
d’actuacions sobre el total de les programacions dels centres 

2.3.3 Executar les millores definides a la diagnosi d’accessibilitat dels centres cívics d’acord amb el Pla 
d’accessibilitat de l’Ajuntament de Barcelona

2.4 Interculturalitat

2.4.1 A partir d’iniciatives desplegades en diversos territoris de la ciutat, plantejar-se la seva extensió al conjunt 
de la xarxa

2.4.2 Treballar i/o incorporar a la programació les propostes artístiques, culturals que a través de l’art aposten per 
un diàleg crític amb el racisme.

2.5 Sostenibilitat i impacte ambiental 

2.5.1 Incorporar, progressivament, millores que facilitin la gestió sostenible dels edificis.

2.5.2 Incloure les propostes de la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en els contractes de 
gestió d’equipaments municipals”. 

2.5.3 Sensibilització pel medi ambient en totes les accions que desenvolupa el centre cívic.

2.5.4 Establir millores en la comunicació relacionada amb el foment d’hàbits saludables en l’aspecte 
mediambiental.

2.5.5 Programar activitats en l’àmbit de xarxa en alguna data o fita d’especial significació sobre aquesta qüestió

Cultura i educació

3.1 Identificar un mapa d’actius i experiències i bones pràctiques 

3.1.1 Recollir les experiències que s’estiguin duent a terme des dels centres cívics de Barcelona en la relació entre 
cultura i educació
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Cultura i educació

3.2 Projectes entre centres cívics i centres educatius de l’entorn

3.2.1 Treballar una part de la programació artística dels centres cívics conjuntament amb els centres educatius i 
que aquests la puguin aprofitar com a recurs educatiu

3.2.2 Desenvolupar propostes culturals entre centres cívics i equipaments educatius que aportin coneixements i 
experiència conjuntes 

3.3 Visibilització i valoració de l’oferta formativa dels centres cívics com a gran actiu de la formació d’adults i 
al llarg de la vida

3.3.1 Apostar per uns criteris que identifiquin i siguin el segell de qualitat de l’oferta formativa dels centres cívics i 
promoure accions de comunicació

3.3.2 Desenvolupar noves línies de cursos i tallers més flexibles i adaptades a les diferents necessitats de la 
ciutadania

3.3.3 Assajar noves línies formatives a partir dels nous corrents pedagògics que promouen l’aprenentatge centrat 
en la creació i pràctica artística 

3.3.4 Generar espais de relació i intercanvi amb el sistema universitari de formació d’adults així com dels centres 
d’innovació i recerca de la ciutat 

3.3.5 Establir espais de coordinació amb la resta d’agents educadors del territori per tal d’oferir un ventall d’accions 
formatives

3.4 Els centres cívics i els ensenyaments artístics

3.4.1 Implicar els centres cívics en el desplegament d’un projecte municipal del Pla d’ensenyaments artístics en els 
territoris amb més mancances

Gestió i dinamització comunitària

4.1 Detecció de bones pràctiques i els elements clau perquè siguin reeixides 

4.1.1 Detectar fórmules i sistemes per promoure la dinamització comunitària a partir de programes que s’estan 
desenvolupant als centres cívics

4.2 Definir l’estratègia i intenció comunitària de cada centre cívic en relació amb la que s’estableixi en el seu 
entorn territorial

4.2.1 Definir els espais de coordinació amb la resta de serveis i equipaments presents en un territori i que també 
comparteixin aquesta intenció comunitària

4.2.2 Incloure en la definició del projecte cultural de cada centre cívic l’estratègia i intenció comunitària i la seva 
gestió

4.3 Valorar les capacitats relacionals dels equips i projectes culturals dels centres cívics i aprofundir-hi

4.3.1 Destacar les capacitats relacionals dels equips dels centres cívics que promouen la vinculació amb l’acció 
comunitària i fer-ne formació

Actualització del catàleg de programes i serveis

5.1 Servei d’informació

5.1.1 Consolidar el perfil de l’informador (diferenciat del de conserge) i definir-ne més clarament les funcions 

5.1.2 Disposar d’informació detallada i actualitzada de l’entorn cultural més proper

5.2 Servei de formació

5.2.1 Identificar i formalitzar els criteris de les accions formatives dels centres cívics respecte a altres tipus 
d’equipaments

5.2.2 Garantir la qualitat del formador i tallerista com a autèntic segell identificatiu de bon servei del centre cívic 

5.3 Servei de programació d’espectacles i actuacions

5.3.1 Establir uns estàndards de recursos econòmics, humans i materials per al desenvolupament d’una 
programació estable regular i de qualitat (amb una figura de programador que la desplegui) 

5.3.2 Definir la programació en funció de la intenció o el projecte cultural del centre i a partir dels objectius i públics 
als quals s’adreça

5.3.3 Potenciar el segell de proximitat i la relació directa artista-públic pròpia de la programació regular en els 
centres cívics

5.4 Servei d’exposicions
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Cultura i educació

3.2 Projectes entre centres cívics i centres educatius de l’entorn

3.2.1 Treballar una part de la programació artística dels centres cívics conjuntament amb els centres educatius i 
que aquests la puguin aprofitar com a recurs educatiu

3.2.2 Desenvolupar propostes culturals entre centres cívics i equipaments educatius que aportin coneixements i 
experiència conjuntes 

3.3 Visibilització i valoració de l’oferta formativa dels centres cívics com a gran actiu de la formació d’adults i 
al llarg de la vida

3.3.1 Apostar per uns criteris que identifiquin i siguin el segell de qualitat de l’oferta formativa dels centres cívics i 
promoure accions de comunicació

3.3.2 Desenvolupar noves línies de cursos i tallers més flexibles i adaptades a les diferents necessitats de la 
ciutadania

3.3.3 Assajar noves línies formatives a partir dels nous corrents pedagògics que promouen l’aprenentatge centrat 
en la creació i pràctica artística 

3.3.4 Generar espais de relació i intercanvi amb el sistema universitari de formació d’adults així com dels centres 
d’innovació i recerca de la ciutat 

3.3.5 Establir espais de coordinació amb la resta d’agents educadors del territori per tal d’oferir un ventall d’accions 
formatives

3.4 Els centres cívics i els ensenyaments artístics

3.4.1 Implicar els centres cívics en el desplegament d’un projecte municipal del Pla d’ensenyaments artístics en els 
territoris amb més mancances

Gestió i dinamització comunitària

4.1 Detecció de bones pràctiques i els elements clau perquè siguin reeixides 

4.1.1 Detectar fórmules i sistemes per promoure la dinamització comunitària a partir de programes que s’estan 
desenvolupant als centres cívics

4.2 Definir l’estratègia i intenció comunitària de cada centre cívic en relació amb la que s’estableixi en el seu 
entorn territorial

4.2.1 Definir els espais de coordinació amb la resta de serveis i equipaments presents en un territori i que també 
comparteixin aquesta intenció comunitària

4.2.2 Incloure en la definició del projecte cultural de cada centre cívic l’estratègia i intenció comunitària i la seva 
gestió

4.3 Valorar les capacitats relacionals dels equips i projectes culturals dels centres cívics i aprofundir-hi

4.3.1 Destacar les capacitats relacionals dels equips dels centres cívics que promouen la vinculació amb l’acció 
comunitària i fer-ne formació

Actualització del catàleg de programes i serveis

5.1 Servei d’informació

5.1.1 Consolidar el perfil de l’informador (diferenciat del de conserge) i definir-ne més clarament les funcions 

5.1.2 Disposar d’informació detallada i actualitzada de l’entorn cultural més proper

5.2 Servei de formació

5.2.1 Identificar i formalitzar els criteris de les accions formatives dels centres cívics respecte a altres tipus 
d’equipaments

5.2.2 Garantir la qualitat del formador i tallerista com a autèntic segell identificatiu de bon servei del centre cívic 

5.3 Servei de programació d’espectacles i actuacions

5.3.1 Establir uns estàndards de recursos econòmics, humans i materials per al desenvolupament d’una 
programació estable regular i de qualitat (amb una figura de programador que la desplegui) 

5.3.2 Definir la programació en funció de la intenció o el projecte cultural del centre i a partir dels objectius i públics 
als quals s’adreça

5.3.3 Potenciar el segell de proximitat i la relació directa artista-públic pròpia de la programació regular en els 
centres cívics

5.4 Servei d’exposicions
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Actualització del catàleg de programes i serveis

5.4.1 Definir el programa expositiu dels centres a partir del seu programa cultural.

5.4.2 Replantejar la relació amb l’artista o col·lectiu que exposa.

5.5 Servei de seminaris, debats i conferències

5.5.1 Definir una línia de xerrades i debats en funció del projecte cultural del centres amb una coherència i 
intencionalitat

La funció dels programes de la xarxa dels centres cívics

6.1 Noves formes de creació de coneixement i d’experiència a partir de la col·laboració entre els 
centres de la xarxa. 

6.1.1 Desenvolupar propostes d’innovació i laboratori en alguns centres al voltant d’alguns dels àmbits estratègics i 
promoure espais d’intercanvi de bones pràctiques. 

6.2 Millorar el funcionament d’alguns aspectes dels programes culturals de xarxa i la relació amb la resta 
d’equipaments culturals de la ciutat

6.2.1 Definir els objectius i els criteris de selecció de centres participants en els programes culturals de xarxa

6.2.2 Establir un sistema de comunicació entre els centres cívics de la xarxa per donar a conèixer els diferents 
programes culturals de la xarxa

6.2.3 Plantejar un programa de xarxa centrat en l’àmbit expositiu (amb la voluntat de ser itinerant) 

Relacions amb la resta d’equipaments i xarxes d’equipaments culturals de la ciutat

7.1 Potenciar i impulsar noves relacions amb la resta de xarxes i equipaments culturals de la ciutat

7.1.1 Ampliar i consolidar espais de coordinació entre els equipaments culturals de proximitat als territoris

7.1.2 Visibilitzar les bones pràctiques en col·laboracions i cocreacions entre equipaments diversos

7.1.3 Impulsar nous espais de coneixement i reconeixement entre equipaments de ciutat i equipaments culturals 
de proximitat

Avaluació de l’acció dels centres cívics

8.1 Avaluar l’impacte del projecte cultural dels centres cívics.

8.1.1 Definir les bases i els criteris comuns per plantejar l’avaluació de l’impacte del projecte cultural dels centres.

8.2 Millores en els actuals sistemes d’indicadors dels centres cívics

8.2.1 Incorporar indicadors en relació amb les línies estratègiques per desenvolupar en els actuals sistemes de 
recollida de dades

8.2.2 Automatitzar el recull de dades de cessions a espais i entitats

8.2.4 Explorar i introduir nous sistemes de comptabilització d’assistents i participants en les activitats.

8.3 Incorporar nous sistemes d’avaluació de caràcter qualitatiu

8.3.1 Unificar el sistema d’avaluació dels cursos i tallers que inclogui l’opinió dels participants

8.3.2 Repetir l’enquesta de satisfacció dels usuaris de les activitats i els serveis dels centres cívics l’any 2022

8.3.3 Elaborar una anàlisi a partir de la recollida segregada d’indicadors i que permeti valorar les mesures al voltant 
de la igualtat de gènere

8.3.4 Definir una proposta d’auditoria sobre el sistema de gestió i de funcionament dels centres cívics per aplicar-la 
als diferents equipaments de la xarxa.

8.3.5 Aplicar nous sistemes d’avaluació desenvolupats des dels programes municipals d’acció comunitari i 
participació. 

Actualització de la normativa i elaboració de criteris de funcionament comuns

9.1 Normativa reguladora dels centres cívics

9.1.1 Actualitzar la normativa reguladora dels centres cívics

9.1.2 Repensar les funcions, la missió i els membres que han de compondre els consells rectors 
dels centres cívics

9.1.3 Definir un protocol d’actuació en casos de mal ús dels serveis i afectació de la convivència dins de 
l’equipament
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Actualització del catàleg de programes i serveis

5.4.1 Definir el programa expositiu dels centres a partir del seu programa cultural.

5.4.2 Replantejar la relació amb l’artista o col·lectiu que exposa.

5.5 Servei de seminaris, debats i conferències

5.5.1 Definir una línia de xerrades i debats en funció del projecte cultural del centres amb una coherència i 
intencionalitat

La funció dels programes de la xarxa dels centres cívics

6.1 Noves formes de creació de coneixement i d’experiència a partir de la col·laboració entre els 
centres de la xarxa. 

6.1.1 Desenvolupar propostes d’innovació i laboratori en alguns centres al voltant d’alguns dels àmbits estratègics i 
promoure espais d’intercanvi de bones pràctiques. 

6.2 Millorar el funcionament d’alguns aspectes dels programes culturals de xarxa i la relació amb la resta 
d’equipaments culturals de la ciutat

6.2.1 Definir els objectius i els criteris de selecció de centres participants en els programes culturals de xarxa

6.2.2 Establir un sistema de comunicació entre els centres cívics de la xarxa per donar a conèixer els diferents 
programes culturals de la xarxa

6.2.3 Plantejar un programa de xarxa centrat en l’àmbit expositiu (amb la voluntat de ser itinerant) 

Relacions amb la resta d’equipaments i xarxes d’equipaments culturals de la ciutat

7.1 Potenciar i impulsar noves relacions amb la resta de xarxes i equipaments culturals de la ciutat

7.1.1 Ampliar i consolidar espais de coordinació entre els equipaments culturals de proximitat als territoris

7.1.2 Visibilitzar les bones pràctiques en col·laboracions i cocreacions entre equipaments diversos

7.1.3 Impulsar nous espais de coneixement i reconeixement entre equipaments de ciutat i equipaments culturals 
de proximitat

Avaluació de l’acció dels centres cívics

8.1 Avaluar l’impacte del projecte cultural dels centres cívics.

8.1.1 Definir les bases i els criteris comuns per plantejar l’avaluació de l’impacte del projecte cultural dels centres.

8.2 Millores en els actuals sistemes d’indicadors dels centres cívics

8.2.1 Incorporar indicadors en relació amb les línies estratègiques per desenvolupar en els actuals sistemes de 
recollida de dades

8.2.2 Automatitzar el recull de dades de cessions a espais i entitats

8.2.4 Explorar i introduir nous sistemes de comptabilització d’assistents i participants en les activitats.

8.3 Incorporar nous sistemes d’avaluació de caràcter qualitatiu

8.3.1 Unificar el sistema d’avaluació dels cursos i tallers que inclogui l’opinió dels participants

8.3.2 Repetir l’enquesta de satisfacció dels usuaris de les activitats i els serveis dels centres cívics l’any 2022

8.3.3 Elaborar una anàlisi a partir de la recollida segregada d’indicadors i que permeti valorar les mesures al voltant 
de la igualtat de gènere

8.3.4 Definir una proposta d’auditoria sobre el sistema de gestió i de funcionament dels centres cívics per aplicar-la 
als diferents equipaments de la xarxa.

8.3.5 Aplicar nous sistemes d’avaluació desenvolupats des dels programes municipals d’acció comunitari i 
participació. 

Actualització de la normativa i elaboració de criteris de funcionament comuns

9.1 Normativa reguladora dels centres cívics

9.1.1 Actualitzar la normativa reguladora dels centres cívics

9.1.2 Repensar les funcions, la missió i els membres que han de compondre els consells rectors 
dels centres cívics

9.1.3 Definir un protocol d’actuació en casos de mal ús dels serveis i afectació de la convivència dins de 
l’equipament
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Actualització de la normativa i elaboració de criteris de funcionament comuns

9.2 Unificar criteris específics segons els serveis

9.2.1 Definir els àmbits i les qüestions sobre els quals cal establir uns criteris de referència a escala de xarxa

9.3 Adequació i seguiment de criteris que cal aplicar en funció d’una determinada tipologia de demandes

9.3.1 Formular criteris comuns per a determinades tipologies de cessions

9.3.2 Establir un espai estable d’assessorament i de replantejament de criteris

Bones pràctiques en la contractació administrativa dels serveis i en els convenis de gestió

10.1 Cal introduir millores en els sistemes de contractació i el dimensionament dels costos del servei.

10.1.1 Confeccionar una guia per a la redacció de plecs per a les licitacions de la prestació de serveis i concessions i 
dels seus programes culturals 

10.1.2 Crear un grup estable de valoració de les ofertes de licitacions, sobretot en els casos de més complexitat

10.2 Identificar línies de millora en la definició dels perfils i les funcions dels equips de gestió dels centres 

10.2.1 Definir i homogeneïtzar les funcions de cada categoria professional i les que haurien de formar part de cada 
equip de treball

10.2.2 Formular orientacions per a la contractació de talleristes i artistes per tal de preveure males pràctiques quant 
a condicions laborals i remuneracions d’aquests

10.3 Valoració i seguiment dels contractes i els serveis

10.3.1 Redactar un pla de valoració i seguiment dels contractes i amb una única pauta de seguiment pel que fa al 
conjunt de districtes

Altres propostes de millora

11.1 Comunicació

11.1.1 Dissenyar un nou gestor web comú per al conjunt dels centres cívics que incorpori millores pel que fa a 
accessibilitat, funcionalitats per a dispositius mòbils i eines d’arxiu i dipòsit audiovisual 

11.1.2 Redissenyar la normativa de comunicació que cal aplicar en els elements de comunicació dels centres cívics 
així com un nou logotip i imatge de xarxa

11.1.3 Plantejar uns estàndards comuns, a partir dels criteris de comunicació municipals, en termes de la tipologia i 
el nombre de xarxes que cal utilitzar com a eines de comunicació

11.1.4 Desenvolupar millores en eines de col·laboració entre àrees, districtes i centres, per al disseny i la producció 
d’elements de comunicació 

11.2 Manteniment

11.2.1 Establir una estructura de costos del manteniment d’equips i maquinària més habitual dels centres i en 
funció del projecte cultural 

11.2.3 Sistema centralitzat de manteniment preventiu dels equipaments tècnics més especialitzats per al 
desenvolupament dels projectes culturals
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2019 2020 2021 2022 2023

2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem. 1r sem. 2n sem.

Actualització de la normativa i elaboració de criteris de funcionament comuns

9.2 Unificar criteris específics segons els serveis

9.2.1 Definir els àmbits i les qüestions sobre els quals cal establir uns criteris de referència a escala de xarxa

9.3 Adequació i seguiment de criteris que cal aplicar en funció d’una determinada tipologia de demandes

9.3.1 Formular criteris comuns per a determinades tipologies de cessions

9.3.2 Establir un espai estable d’assessorament i de replantejament de criteris

Bones pràctiques en la contractació administrativa dels serveis i en els convenis de gestió

10.1 Cal introduir millores en els sistemes de contractació i el dimensionament dels costos del servei.

10.1.1 Confeccionar una guia per a la redacció de plecs per a les licitacions de la prestació de serveis i concessions i 
dels seus programes culturals 

10.1.2 Crear un grup estable de valoració de les ofertes de licitacions, sobretot en els casos de més complexitat

10.2 Identificar línies de millora en la definició dels perfils i les funcions dels equips de gestió dels centres 

10.2.1 Definir i homogeneïtzar les funcions de cada categoria professional i les que haurien de formar part de cada 
equip de treball

10.2.2 Formular orientacions per a la contractació de talleristes i artistes per tal de preveure males pràctiques quant 
a condicions laborals i remuneracions d’aquests

10.3 Valoració i seguiment dels contractes i els serveis

10.3.1 Redactar un pla de valoració i seguiment dels contractes i amb una única pauta de seguiment pel que fa al 
conjunt de districtes

Altres propostes de millora

11.1 Comunicació

11.1.1 Dissenyar un nou gestor web comú per al conjunt dels centres cívics que incorpori millores pel que fa a 
accessibilitat, funcionalitats per a dispositius mòbils i eines d’arxiu i dipòsit audiovisual 

11.1.2 Redissenyar la normativa de comunicació que cal aplicar en els elements de comunicació dels centres cívics 
així com un nou logotip i imatge de xarxa

11.1.3 Plantejar uns estàndards comuns, a partir dels criteris de comunicació municipals, en termes de la tipologia i 
el nombre de xarxes que cal utilitzar com a eines de comunicació

11.1.4 Desenvolupar millores en eines de col·laboració entre àrees, districtes i centres, per al disseny i la producció 
d’elements de comunicació 

11.2 Manteniment

11.2.1 Establir una estructura de costos del manteniment d’equips i maquinària més habitual dels centres i en 
funció del projecte cultural 

11.2.3 Sistema centralitzat de manteniment preventiu dels equipaments tècnics més especialitzats per al 
desenvolupament dels projectes culturals
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4

Annex  

4.1 Metodologia
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ÀMBIT 1

 

Aquest Pla de centres cívics 2019-2023 ha estat impulsat per la Direcció de 
Cultura de Proximitat de l’ICUB en coordinació amb un grup motor integrat per 
directius i tècnics de les direccions de serveis a les persones i el territori dels 
districtes de Ciutat Vella, de l’Eixample, Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià - Sant 
Gervasi, Gràcia, Horta i Sant Martí.

S’han convocat 10 grups de treball entre els mesos de març i maig del 2019. En total 
hi han participat 75 persones (representatives dels diferents districtes, de diferents 
centres cívics i d’àrees i departaments municipals relacionats amb algun dels temes 
tractats, així com diferents tipus d’equipaments i entitats culturals de la ciutat). 

Les taules dels 10 grups de treball convocats han estat les següents:

s Accessibilitat, inclusió, diversitat cultural i perspectiva de gènere 
(13/3/2019) 

s Els centres cívics en les vinculacions entre cultura i educació (27/3/2019)

s L’acció comunitària en el marc del projecte cultural dels centres cívics 
(27/3/2019)

NOVES LÍNIES ESTRATÈGIQUES

ÀMBIT 2

ACTUALITZACIÓ DE PROGRAMES I SERVEIS

s El projecte cultural dels centres cívics i els programes culturals de xarxa i 
relacions amb la resta de xarxes d’equipaments (3/4/2019)

s Relacions amb la resta de xarxes d’equipaments culturals de proximitat i 
d’equipaments culturals de ciutat (3/4/2019)

s Actualització i noves orientacions del catàleg de serveis dels centres cívics 
(30/4/2019)

ÀMBIT 3

MILLORES EN LA GESTIÓ DELS SERVEIS

s Nous sistemes d’avaluació dels serveis i projectes (9/5/2019)

s Sostenibilitat i impacte mediambiental (9/5/2019)

s Actualització de la normativa de centres cívics i criteris de regulació dels 
serveis (9/5/2019)

s Bones pràctiques en la contractació i gestió dels serveis (27/5/2019)

A més d’aquests grups de treball, es va portar a terme una sessió de treball amb 
la participació de totes les referents de districte i de les direccions dels centres 
cívics per tal de contrastar les principals contribucions dels grups de treball i fer 
noves aportacions. Aquesta sessió va tenir lloc el dijous 4 de juliol de 9.30 a 14.00 
hores al Centre Cívic Baró de Viver. 
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Grup motor i de redacció del Pla de 
centres cívics 2019-2023
Joan Cambronero
Gerent de Districte de les Corts.

Carles Sala
Director de Cultura de Proximitat.  
Institut de Cultura. Ajuntament  de Barcelona.

Pilar Causapié
Directora de Serveis a les Persones i el Territori. 
Districte d’Horta-Guinardó.

Inma Sampé
Directora de Serveis a les Persones i el Territori. 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Iria García Labandeira
Directora de Serveis a les Persones i el Territori. 
Districte de Sant Martí.

Mari Cruz Martin
Gestora de projectes. Direcció de Serveis a les 
Persones i el Territori. Districte de Gràcia.

Pepa Pérez Oliva
Coordinadora de projectes. Direcció de Serveis a 
les Persones i el Territori. Districte de l’Eixample.

Elvira Aguirre
Gestora de projectes. Direcció de Serveis   
a les Persones i el Territori.   
Districte de Sants-Montjuïc.

Ester Utrilla
Gestora de projectes. Direcció de Serveis a les 
Persones i el Territori. Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi.

Manel Doñate
Gestor de projectes. Direcció de Serveis a les 
Persones i el Territori. Districte de Ciutat Vella.

Sergi Díaz
Direcció de Cultura de Proximitat.  
Institut de Cultura de Barcelona.

Marta Llatcha
Direcció de Cultura de Proximitat.  
Institut de Cultura de Barcelona.

Modes Roda
Direcció de Cultura de Proximitat.  
Institut de Cultura de Barcelona.

Miguel Ángel Delgado
Direcció de Cultura de Proximitat.  
Institut de Cultura de Barcelona.

Eduard Arderiu
Relator.

Montse Ferré
Relatora.

Participants en els grups de 
treball i espais de participació per 
a la redacció del Pla de centres 
cívics  
Direccions de Serveis a les Persones i el 
Territori

Núria González
Directora de Serveis a les Persones i el Territori. 
Districte de l’Eixample.

Xavier Cubells
Director de Serveis a les Persones i el Territori. 
Districte de les Corts.

Inma Sampé
Directora de Serveis a les Persones i el Territori. 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Pilar Causapié
Directora de Serveis a les Persones i el Territori. 
Districte d’Horta-Guinardó.

Iria García Labandeira
Directora de Serveis a les Persones i el Territori. 
Districte de Sant Martí.

Lluïsa Pedrosa
Directora de Serveis Generals. Districte de Gràcia.

Coordinadors/ores i gestors/ores de projectes i 
de centres cívics de districtes

Manel Doñate
Gestor de projectes. Direcció de Serveis a les 
Persones i el Territori. Districte de Ciutat Vella.

Pepa Pérez Oliva
Coordinadora de projectes. Direcció de Serveis a 
les Persones i el Territori. Districte de l’Eixample.

Maribel Ujeda
Gestora de projectes. Direcció de Serveis a les 
Persones i el Territori. Districte de l’Eixample.

Elvira Aguirre
Gestora de projectes. Direcció de Serveis   
a les Persones i el Territori.    
Districte de Sants-Montjuïc.

Victor Nieto
Gestor de projectes. Direcció de Serveis a les 
Persones i el Territori. Districte de les Corts.

Ester Utrilla
Gestora de projectes. Direcció de Serveis   
a les Persones i el Territori.   
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Mari Cruz Martin
Direcció de Serveis a les Persones i el Territori. 
Districte de Gràcia.

Albert Benito
Gestor de projectes. Direcció de Serveis   
a les Persones i el Territori.   
Districte d’Horta-Guinardó.

Ferran Bellido
Gestor de projectes. Direcció de Serveis a les 
Persones i el Territori. Districte de Nou Barris.

Joana Bonaterra
Direcció de Serveis a les Persones i el Territori. 
Districte de Sant Andreu.

Carles Pinar
Gestor de projectes. Direcció de Serveis a les 
Persones i el Territori. Districte de Sant Martí.

Direccions i tècnics/tècniques de l’Institut  
de Cultura de Barcelona

Carles Sala
Director de Cultura de Proximitat.  
Institut de Cultura de Barcelona. 

Montse Tort
Secretària Tècnica.    
Institut de Cultura de Barcelona.

Sergi Díaz
Direcció de Cultura de Proximitat.  
Institut de Cultura de Barcelona.

Marta Llatcha
Direcció de Cultura de Proximitat.  
Institut de Cultura de Barcelona.

4.2 Participants per a la redacció del Pla
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Modes Roda
Direcció de Cultura de Proximitat.  
Institut de Cultura de Barcelona.

Miguel Ángel Delgado
Direcció de Cultura de Proximitat.  
Institut de Cultura de Barcelona.

Rosa Foix
Direcció de Comunicació i Pla de Sistemes. 
Institut de Cultura de Barcelona.

Carles Giner
Direcció de Promoció dels Sectors Culturals. 
Institut de Cultura de Barcelona.

Oriol Recasens
Coordinació de la Xarxa de Fàbriques de Creació. 
Institut de Cultura de Barcelona.

Helena Arderiu
Producció i Manteniment.   
Institut de Cultura de Barcelona.

Júlia Barba
Producció i Manteniment.   
Institut de Cultura de Barcelona.

Direccions i tècnics/tècniques d’àrees 
municipals

Juanjo Arranz
Director de Programes i Cooperació.  
Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Mercè Muñoz
Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Cèsar Moreno
Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Tona Calvo
Direcció d’Acció Comunitària, Equipaments de 
proximitat, Coordinació de xarxes de casals 
de barri.

Mireia Morte
Direcció d’Acció Comunitària, Equipaments de 
proximitat, Coordinació de xarxes de casals 
de barri.

Yolanda Anguita
Institut Municipal de Persones    
amb Discapacitat.

Marifé Calderón
Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida  
a Immigrants. Direcció d’Interculturalitat. 
Ajuntament de Barcelona

Silvia Serra
Departament de Promoció dels    
Drets de les dones i LGTBI.

Lluís Vallvé
Centre de Recursos Artístics de Barcelona. 
Consorci d’Educació de Barcelona.

Mireia Mestre
Barcelona Ciutat Educadora.   
Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Núria Ventura
Direcció de Serveis de Prevenció.  
Ajuntament de Barcelona.

Miquel Benito
Direcció de Serveis de Coordinació   
de Contractació Administrativa.

Núria Gilabert
Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic.  
Ajuntament de Barcelona.

Helena Barracó 
Ecologia Urbana.

Núria Avinyó
Gestió de pressupostos i ingressos   
al Districte de Sant Martí.

Direccions i responsables de gestió   
de centres cívics

Antònia Robles
Centre Cívic Pati Llimona.   
Districte de Ciutat Vella.

Rosa Palomar
Centre Cívic Barceloneta.   
Districte de Ciutat Vella.

Míriam Alcaraz
Centre Cultural La Casa Elizalde.  
Districte de l’Eixample.

Cati Sánchez
Centre Cívic Casa Golferichs.   
Districte de l’Eixample.

Sònia Feligreras
Centre Cívic Urgell. Districte de l’Eixample.

Miriam Mir
Centre Cívic Fort Pienc. Districte de l’Eixample.

Sílvia Sánchez
Centre Cívic Cotxeres Borrell.   
Districte de l’Eixample.

Carolina Tejón
Centre Cívic Sagrada Família.   
Districte de l’Eixample.

Núria Esterri
Centre Cívic Cotxeres de Sants i  
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs.   
Districte de Sants-Montjuïc. 

Montse Velázquez
Centre Cívic Cotxeres de Sants i  
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs.   
Districte de Sants-Montjuïc. 

José Antonio Castillo
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs.  
Districte de Sants-Montjuïc. 

Marga Ortega
Centre Cívic Cotxeres de Sants.   
Districte de Sants-Montjuïc.

Héctor Iburo
Centre Cívic El Sortidor.   
Districte de Sants-Montjuïc.

Núria Aguadé
Centre Cívic El Sortidor.   
Districte de Sants-Montjuïc.

Neus Fuertes
Centre Cultural Albareda.   
Districte de Sants-Montjuïc.

Ferran O’Sullivan
Centre Cívic Casa del Rellotge.   
Districte de Sants-Montjuïc.

Dori Garcia
Centre Cívic La Cadena.   
Districte de Sants-Montjuïc.

Adela López
Centre Cívic Font de la Guatlla.   
Districte de Sants-Montjuïc.

Sheila Corchete
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.  
Districte de les Corts.

Lluís Miras
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.  
Districte  de les Corts.
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Marta Alegre
Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts. 
Districte de les Corts.

Anna Almirall
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx.  
Districte de les Corts.

Irene Oliva
Centre Cívic Vil·la Urània.   
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Laia Puig
Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Patricia Fábregas
Centre Cívic Can Castelló.   
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Natàlia Oliete
Centre Cultural Casa Orlandai.   
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

David Matoso
Centre Cívic Sarrià.    
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Miriam Bernabé
Centre Cívic Vil·la Florida.   
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Natalia Gironella
Centre Cívic L’Elèctric.   
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Imma Casas
Centre Cívic Pere Pruna.   
Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Esperanza Álvarez
Centre Cívic La Sedeta. Districte de Gràcia.

Xavi Franch
Centre Cívic El Coll - La Bruguera.  
Districte de Gràcia.

Patricia Campos
Centre Cívic Guinardó.   
Districte d’Horta-Guinardó.

Esther Gaya
Centre Cívic Teixonera.   
Districte d’Horta-Guinardó.

Meritxell Rodríguez
Centre Cívic Casa Groga.   
Districte d’Horta-Guinardó.

Àlex Pagán
Centre Cívic El Carmel.   
Districte d’Horta-Guinardó.

Xavi Gimeno
Centre Cívic Matas i Ramis.   
Districte d’Horta-Guinardó.

Marian
Centre Cívic Can Verdaguer.   
Districte de Nou Barris.

Pepa Alguacil
Centre Cívic Can Basté. Districte de Nou Barris.

Elio Vera
Centre Cívic Zona Nord. Districte de Nou Barris.

Celia Juárez
Centre Cívic Torre Llobeta.   
Districte de Nou Barris.

Óscar García
Centre Cívic Baró de Viver.   
Districte de Sant Andreu.

Marc López
Centre Cívic Bon Pastor.   
Districte de Sant Andreu.

Iñaki Wensell
Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”.  
Districte de Sant Andreu.

Youssef Sultan
Centre Cívic Trinitat Vella.   
Districte de Sant Andreu.

Mariona Zaragoza
Centre Cívic Can Clariana Cultural.  
Districte de Sant Andreu.

Jordi Pino
Centre Cívic Sant Andreu.   
Districte de Sant Andreu.

Montse Gil
Centre Cívic Navas. Districte de Sant Andreu.

Elvira Cardos
Centre Cultural La Farinera del Clot.  
Districte de Sant Martí.

Alda Puig
Centre Cívic Parc Sandaru.   
Districte de Sant Martí.

Chus Ruiz
Centre Cívic Sant Martí. Districte de Sant Martí.

Dolors Pedemonte
Centre Cívic Can Felipa. Districte de Sant Martí.

Altres equipaments i agents culturals

Angelina Cabré
Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall.

Mònica Medina
Biblioteca Sagrada Família -   
Josep M. Ainaud de Lasarte.

Jordi Calafell
Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Lina Ubero
Museu de Ciències Naturals.

Núria Font
Lluïsos d’Horta

Maria Ribas
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Pep Montes
Gerent. Associació Catalana d’Empreses   
del Lleure, l’Educació i la Cultura.

Ferran Arbós
Associació Catalana d’Empreses   
del Lleure, l’Educació i la Cultura

Jesús Poza
Associació Catalana d’Empreses   
del Lleure, l’Educació i la Cultura.
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