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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ

➢ Can Clariana és un centre cívic de gestió ciutadana que té per entitat

gestora l’Associació de Veïns Congrés-Indians.

➢ Des de la redacció del projecte, Can Clariana ha comptat i compta

amb el suport de diverses entitats del barri: Artenea, Attikus, Arep, la

Comissió de Festes del Congrés, la Congregació Diabòlica del

Congrés, el Grup de l’Arxiu Històric de l’AV, Mai l’hem vist i

Teatreviu.cat.



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ

➢El projecte de Can Clariana gira a l’entorn de dos eixos principals de treball:

• La participació ciutadana

• Les arts escèniques



Can Clariana va obrir portes el 4 de setembre de 

2017



ELS ÒRGANS PARTICIPATIUS DE CAN CLARIANA
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➢ Comissió de programació i de seguiment del projecte ( reunions

trimestrals amb les entitats vinculades al projecte. 4 trobades a l’any)

➢ Consell d’equipament 

(maig/juny)

➢ Espai Ateneu

(juny)

➢ Espai Activitats

(desembre)

➢ Taules de treball (per preparar actes o festes concretes al llarg de l’any)



OBJECTIUS DE CAN CLARIANA

•Ser un referent cultural al barri de Congrés Indians.

•Esdevenir un altaveu i plataforma de promoció de                                            

les arts escèniques tant al barri de Congrés-Indians,                                                 

com al Districte de Sant Andreu.

•Promovent la formació, creació i difusió de les arts                             

escèniques des de totes les seves diverses                                            

dimensions: teatre, dansa, música, circ, literatura i                                                

audiovisuals.
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OBJECTIUS DE CAN CLARIANA

•Fent arribar al barri des de propostes més populars                                   

i tradicionals, a iniciatives més innovadores i contemporànies.

•Promoure el teatre social com a eina de transformació                       

social i del territori.

•Apropar el teatre a les escoles i a les famílies.

•Apostar per les residències escèniques com una                                

plataforma d’impuls a joves companyies i artistes emergents.
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OBJECTIUS DE CAN CLARIANA

•Donar suport a grups i companyies del territori i                             

mantenir l’equilibri amb les propostes que arriben                                       a 

a nivell de ciutat.

•Programar activitats socioculturals per un ampli                                  

ventall de població.

•Promoure l’associacionisme i la participació ciutadana                              

a partir de valors com el consens, la solidaritat, el diàleg                                   

i la col·laboració.
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VALORS TRANSVERSALS

En la tasca de fomentar la participació i de promoure la cultura, 

treballem de forma transversal el foment dels següents ítems:

✓ Intergeneracionalitat

✓ Lleure en família 

✓ Perspectiva de gènere

✓ Recuperació de la memòria històrica

✓ Interculturalitat

✓ Sostenibilitat
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➢ Programació cultural 

• Espectacles: Teatre, Dansa, Música,                                          

Literatura i Circ

• Audiovisuals

• Xerrades

• Exposicions

• Actes participatius i festes populars

➢ Tallers (adults i famílies)

➢ Teatre Social

➢ Impuls a la creació (residències)

➢ Suport a grups i entitats

• Cessions d’espai

LÍNIES DE TREBALL
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Espectacles:

✓ El Barri actua! 

✓ Barcelona Districte Cultural (ICUB)

✓ Actuacions de grups en residència (contraprestacions)

✓ Programació general/complementària de Can Clariana

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Audiovisuals:

✓ “Pantalla Barcelona”                                                                            

(ICUB i BCN Film Commission)

Xerrades:

✓ “Els dijous fem història”                                                                          

(Arxiu Històric de l’AV)

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Exposicions:

✓ “L’últim Canòdrom”. Mostra de fotografia

✓ “Dona i guerra civil”. Mostra d’Arpilleres

Actes participatius i festes populars:

✓ Dau Festival (ICUB)                        

✓ Tardor Solidària (Districte de St. Andreu)

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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RESUM D’INDICADORS 

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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RESUM D’INDICADORS 

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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PÚBLIC 

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Tallers i seminaris per adults

• Generalistes

• Específics

• Tallers de l’AV

Tallers infantils i familiars

TALLERS
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INDICADORS DELS TALLERS
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VALORACIONS DELS TALLERS
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✓ Disseny i organització d’un projecte de Teatre Social, inclusiu i 

intergeneracional, amb diversos centres educatius del barri de Congrés-

Indians que es realitzarà al llarg de l’any 2018.

✓ Suport al projecte de Teatre Social de l’Escola l’Esperança (Baró de Viver) 

i L’Institut Escola El Til·ler (Bon Pastor).

TEATRE SOCIAL
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IMPULS A LA CREACIÓ

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
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24 cessions a entitats

(15 de suport a la creació, 4 lloguers, 5 cessions per altres activitats)

SUPORT A GRUPS I ENTITATS

Cessions d’espai
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Cessions d’espai

Suport a la creació

Lloguers d'espai

Cessions (altres activitats)



✓ Hem començat  a assentar les bases de la                                                  

participació al centre.

✓ La primera programació cultural de Can Clariana                                          

s’ha portat a terme amb èxit.

✓ De setembre a desembre 2017 s’han realitzat                                                              

un total de 35 activitats culturals que han vist passar                                                   

2.623 usuaris/es de diverses edats.

VALORACIÓ DE L’ANY
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✓ S’han ofert espectacles de gran format com els del BCN Districte Cultural i a la 

vegada, s’han equilibrat amb l’activitat artística de les entitats del barri.

✓ Ens hem obert amb força a l’entrada de residències,

amb un total de 15 companyies i joves artistes.

✓ Hem establert contacte amb tots els equipaments,                                           

centres educatius i entitats del barri i també,                                                  

hem seguit més enllà amb centres i grups del districte                                           

de Sant Andreu.

VALORACIÓ DE L’ANY
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✓ S’ha realitzat una campanya de Nadal                                                        

dirigida a les escoles del barri.                                                                             

Durant una setmana van passar per Can                                              

Clariana 630 nens i nenes de diversos                                                           

centres educatius del barri.

✓ Bastim amb il·lusió el 1r projecte de Teatre                                                 

social de Can Clariana al barri.

L’experiència es portarà a terme amb joves i adults                                        

de gener-juny 2018.

VALORACIÓ DE L’ANY
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✓ Seguir creixent per fer que els òrgans participatius del centre augmentin 

en número de veïns i veïnes.

✓ Millorar la difusió i comunicació del centre per tal d’arribar a més gent. 

Crear nous públics.

✓ Seguir treballant perquè la programació del centre                                       

sigui ben diversa, en gèneres i estils.

✓ Consolidar una línia de treball a través del Teatre                                   

Social que es consolidi al barri i que pugui assolir                                      

una dimensió a nivell de Districte.

LÍNIES DE FUTUR
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✓ Continuar en la tasca de difondre el centre                                                 

com un espai de suport i d’impuls de                                                          

joves artistes.

✓ Potenciar el treball en xarxa amb

els centres educatius del territori.

✓ A nivell d’instal·lacions del centre, aconseguir que                                           

la recepció de Can Clariana sigui un espai de                                               

trobada, càlid, acollidor i que convidi a la                                       

socialització.

LÍNIES DE FUTUR
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GRÀCIES A TOTS I A TOTES, ENTITATS, USUARIS, GRUPS, 

TALLERISTES, PETITS I GRANS QUE DIA A DIA FEU CRÉIXER EL 

PROJECTE DE CAN CLARIANA AL BARRI

CONSELL DE CENTRE. JUNY 2018 

CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA 

CULTURAL




