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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’AAVV, Mai l’hem vist i

Teatreviu.cat.



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ

➢El projecte de Can Clariana gira entorn de dos eixos principals:

• 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

(setembre-octubre)

➢ Espai Ateneu

(desembre)

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

➢ Espai Activitats

(juny)



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.

• Promoure la formació, creació i difusió de les arts

escèniques en totes les seves diverses dimensions:                                           

teatre, dansa, música, circ, literatura i audiovisuals.

• Afavorir el teixit associatiu facilitant espais del centre

i esdevenint un punt de confluència d’entitats i de treball en xarxa. 
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OBJECTIUS DE CAN CLARIANA

• Fer arribar al barri una programació diversa i de qualitat, 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.

• Impulsar accions comunitàries amb l’objectiu de

millorar la cohesió del barri i d’explorar manifestacions 

artístiques de caràcter col·lectiu i transformador. 

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

• Contribuir al desenvolupament del model d’equipaments de gestió cívica.
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OBJECTIUS DE CAN CLARIANA

• Apostar per les residències escèniques com una plataforma d’impuls a joves 

companyies i artistes emergents.

• Donar suport a grups i companyies del territori i mantenir l’equilibri amb 

les propostes que arriben a nivell de ciutat.

• Programar activitats socioculturals per un ampli

ventall de població, incidint en la intergeneracionalitat

per trencar l’estigma de “barri envellit”.

• 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 i circ

• Audiovisuals

• Xerrades

• Exposicions

• Actes participatius i festes populars

➢ Tallers (per a públic adult i familiar)

➢ Projectes de Teatre Social

➢ Impuls a la creació (residències artístiques)

➢ Suport a grups i entitats

• Cessions d’espai

LÍNIES DE TREBALL
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✓ El barri actua

✓ Entitats pròpies de Can Clariana

✓ Barcelona Districte Cultural (ICUB)

✓ Actuacions de grups en residència (contraprestacions)

✓ Programació general/complementària de Can Clariana

Espectacles: dansa, circ, teatre, música (adults i infantils)

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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• Audiovisuals:

✓ Pantalla Barcelona (ICUB i BCN Film Commission)

✓ Cineclac (Arep i Attikus)

• Xerrades:

✓ “Els dijous fem història” (Arxiu Històric de l’AAVV)

• Exposicions

• Actes participatius i festes populars:

✓ Tardes en família

✓ La Salsa de Can Clariana                    

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Yacine & The Oriental Groove (09/02/2018) Can Clariana té nom de dona (09/03/2018) 

ACTIVITATS DESTACADES 2018



PROGRAMACIÓ CULTURAL
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The Penguins: Reggae per a xics (22/04/2018) Cicle Calidoscopi: concert a càrrec d’El Sobrino

del Diablo (04/05/2018) i meditació literària a

càrrec d’Artenea (18/05/2018)

ACTIVITATS DESTACADES 2018



PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Microclariana (29/06/2018 i 21/12/2018) Cicle “Balla el juliol” (rumba, dansa irlandesa, salsa

i funky (07/2018)

ACTIVITATS DESTACADES 2018



PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Celebració del primer any de Can Clariana 

Cultural (20/10/2018)
Kabarete (16/11/2018)

ACTIVITATS DESTACADES 2018



RESUM D’INDICADORS PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Aquest any s’han ofert un total de:

• 142 espectacles escènics

• 10 exposicions

• 10 xerrades

• 19 projeccions audiovisuals

• 15 activitats especials relacionades

amb festivitats populars.

Tota aquesta programació ha portat a Can Clariana un total de 9.422

persones.



RESUM D’INDICADORS 

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Activitats especials 
7%

Exposicions 7%

Xerrades 14 %

Cinema 11%

CIRC 6%
TEATRE 24%

DANSA 15%

MUSICA 16%

PROGRAMACIÓ PER LÍNIA TEMÀTICA



RESUM D’INDICADORS 

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Tallers i seminaris per a adults

• Generalistes

• Específics

• Tallers de l’AAVV

Tallers infantils i familiars

TALLERS
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INDICADORS DELS TALLERS
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VALORACIONS DELS TALLERS
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1. Projecte de teatre social intergeneracional, amb joves de secundària de 

centres educatius del barri de Congrés-Indians i un grup d’adults

• Sessions de teatre social setmanals, de gener a març 2018.

• A càrrec de l’entitat Forn de teatre Pa’Tothom.

• Hi participen: 

• IES Alzina

• Escola Ramón Llull

• Escola Sants Innocents

• Grup d’adults del taller de teatre social de

Can Clariana i antics participants del taller 

de teatre social del Casal de Barri Congrés-Indians

PROJECTES DE TEATRE SOCIAL
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2. Taller de teatre social amb adults

• A petició del grup d’adults participant al taller de teatre social intergeneracional amb alumnes 

de secundaria, Can Clariana va programar un taller setmanal durant els mesos d’abril a juny.

• Temàtica tractada: Memòria històrica.

• El taller va concloure amb una mostra de teatrefòrum, que va tenir com a públic l’alumnat de 

l’Escola Ramón Llull i de l’IES Alzina.

PROJECTES DE TEATRE SOCIAL
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3. Suport al projecte de teatre social amb centres educatius dels barris de 

Baró de Viver i Bon Pastor

• Can Clariana assumeix l’encàrrec per part del Districte de Sant Andreu de mantenir i donar 

suport als projectes de teatre social en funcionament a dos centres educatius: 

• Institut Escola El til·ler (Bon Pastor)

• Escola Esperança (Baró de Viver)

• A càrrec de La Xixa Teatre

PROJECTES DE TEATRE SOCIAL
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4. Projecte PRISMA: Teatre social amb alumnes de 6è de primària

• Sessions de teatre social setmanals, de setembre a desembre 2018. 

• A càrrec de Teatreviu.cat.

• Hi participen:

• Escola Pompeu Fabra

• Escola Ferran i Clua

• Escola Arrels (Teatreviu.cat ja realitzava

el projecte amb anterioritat)

• Temàtiques tractades: assetjament escolar, competitivitat, medi ambient… 

• Mostra final durant el mes de desembre 2018. 

PROJECTES DE TEATRE SOCIAL
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5. Campanya de Teatre Fòrum per a instituts

• Can Clariana convida a diverses escoles del barri a l’obra de teatre fòrum 1000 likes sobre 

ciberassetjament, novembre 2018.

• A càrrec de Nus Teatre.

• Hi participen:

• La Salle Congrés

• IES Alzina

• IES Congrés

PROJECTES DE TEATRE SOCIAL
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6. Projecte “El musical del barri”

• Taller setmanal de teatre musical, d’octubre 2018 a maig 2019. 

• A càrrec de Mar Esteban (Mai l’hem vist).

• Hi participen:

• 28 veïns i veïnes del barri o territori proper

• Coral inclusiva de l’Arep

• Cor Coral·lí

• Alumnes de l’Escola Massana d’Art i Disseny

• Alumnes en pràctiques de Cazcarra Image School

• Mostra final al maig-juny 2019.

PROJECTES DE TEATRE SOCIAL
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Cessions d’espai

• Cessions puntuals: 25 cessions d’espai (82 dies, han suposat el trànsit 

de 1651 persones al llarg de l’any).

• Cessions estables (8 entitats): 94 cessions d’espai (han suposat un 

trànsit setmanal de 75 persones).

• Suport a la creació (Refugi Escènic): 25 residències artístiques (405 

dies). D’aquestes 25 residències, 22 companyies han fet la 

contraprestació al 2018.

SUPORT A GRUPS I ENTITATS
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Companyia de teatre FIL VERMELL

IMPULS A LA CREACIÓ

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
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Companyia de teatre NO DRAMAS



✓ Hem assentat les bases de la participació al centre. 

✓ La programació cultural de Can Clariana s’ha portat a terme amb èxit.

✓ S’han ofert espectacles de gran format com els del Barcelona Districte Cultural 

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

✓ S’han superat les expectatives tant del número

d’activitats i tallers que Can Clariana podia oferir

el primer any sencer d’obertura, com de la resposta

per part del barri.

✓ A principis d’octubre es va celebrar el 1r Any de Can 

Clariana amb una jornada festiva que va comptar 

amb la participació de les entitats i els veïns i veïnes del barri.

VALORACIÓ DE L’ANY
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✓ Ens hem obert amb força a l’entrada de residències, amb un total de 25 

companyies i joves artistes.

✓ Hem continuat estrenyent vincles amb els diversos centres educatius del barri, 

districte i territori proper, impulsant projectes de                                         

teatre social i realitzant campanyes escolars.

✓ Igualment, hem donat suport a les escoles d’educació

artística del barri, cedint-los la sala teatre per realitzar

actuacions i integrant-les dins la programació per 

arribar a un públic més divers.

VALORACIÓ DE L’ANY
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✓ Al llarg de 2018 s’ha procurat consolidar la participació en cicles de ciutat 

(Barcelona Districte Cultural, Pantalla Barcelona) i també enfortir els cicles 

propis de les entitats (Cineclac, “Els dijous fem història”...). 

✓ Hem participat dels cicles i propostes del Districte de Sant Andreu 

(Calidoscopi Cultural, Tardor Solidària) i de la celebració d’actes 

commemoratius del calendari festiu popular.

✓ Hem impulsat diversos projectes de teatre social tant amb els centres educatius 

com amb els veïns i entitats del barri amb l’objectiu de treballar situacions 

d’injustícia i de generar dinàmiques participatives i comunitàries.

✓ La participació, en general, està sent elevada en totes les propostes culturals i 

formatives, amb tendència a l’alça en totes elles.

VALORACIÓ DE L’ANY
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✓ Seguir creixent perquè els òrgans participatius del centre augmentin en 

nombre de veïns i veïnes.

✓ Fidelitzar el públic existent i millorar la difusió i comunicació del centre 

per tal d’arribar a nous sectors de la població.

✓ Seguir treballant perquè la programació del centre                                       

sigui variada en gèneres i estils.

✓ Seguir explorant noves línies de treball a través del                                                       

Teatre Social amb l’objectiu de contribuir a la                                                   

cohesió social del territori. Activar el seu                                                                                 

coneixement, la seva pràctica i la seva aportació en contextos diferents.

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 i els diferents equipaments i entitats del                                            

territori.

✓ Aprofundir en la perspectiva de gènere i la                                              

sostenibilitat mediambiental com a línies de                                               

treball, conjuntament amb les entitats.

✓ Ampliar i diversificar l’oferta formativa actual.

✓ Seguir treballant per ser un referent de les arts                                                   

escèniques al barri de Congrés-Indians i al Districte de Sant Andreu.

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 D’EQUIPAMENT. OCTUBRE 2019 

CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL




