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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 i veïnes Congrés-Indians.

⮚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, Teatreviu.cat i el Cor Coral·lí.

Can Clariana va obrir portes

el 4 de setembre de 2017



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ

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

• La participació ciutadana

• Les arts escèniques



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)



• Ser un referent cultural al barri de Congrés-Indians.

• Donar resposta a les demandes i inquietuds culturals dels veïns i veïnes.

• Visualitzar el potencial cultural de les entitats del barri i promoure el treball en xarxa. 

• Crear nous públics a través d’una programació àmplia i heterogènia.

• Treballar per a la inclusió. L’accés a la cultura de les persones amb diversitat funcional.

• Promoure la formació, creació i difusió de les arts escèniques en totes les seves

diverses dimensions: teatre, dansa, música, circ, literatura i audiovisuals.
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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.

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

companyies i a artistes emergents.

• Promoure el teatre social com a eina d’intervenció social i educativa.

• Treball transversal de la perspectiva de gènere, tant en la programació, com 

en la dinàmica de funcionament del centre.  

• Impulsar accions comunitàries amb l’objectiu de millorar la cohesió del barri i 

d’explorar manifestacions artístiques de caràcter col·lectiu i transformador. 
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OBJECTIUS DE CAN CLARIANA



⮚Programació cultural 

• Espectacles: teatre, dansa, música i circ

• Cinema i audiovisuals

• Xerrades

• Exposicions

• Actes participatius i festes populars

⮚Impuls a la creació: residències artístiques

⮚Tallers per a públic adult i familiar

⮚Projectes de Teatre Social

⮚Suport a grups i entitats

• Cessions d’espai

LÍNIES DE TREBALL
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Espectacles: dansa, circ, teatre, música (adults i infants)

✔“Fet al barri”

✔Barcelona Districte Cultural (ICUB)

✔Actuacions de grups en residència: contraprestacions

✔Programació estratègica per equilibrar l’oferta d’espectacles

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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• Cinema i audiovisuals:

✔ Pantalla Barcelona (ICUB i BCN Film Commission)

✔ Cineclac (Arep i Attikus)

• Xerrades:

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

✔ Lletraferides 

• 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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Meditació amb bols de quars i tibetans 

(Artenea - Fet al barri)

Concert de Nadal (Cor Coral·lí - Fet al barri)

ACTIVITATS DESTACADES 

2019



PROGRAMACIÓ CULTURAL
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El bar desastre (Arep - Fet al barri) Historias y canciones de mi tiempo (Attikus -

Fet al barri)

ACTIVITATS DESTACADES 

2019



PROGRAMACIÓ CULTURAL

12

Cinc històries diferents (Produccions Essencials -

Barcelona Districte Cultural)

3, 2, 1… Zero. Contra la violència de gènere (La 

Jarra Azul - Barcelona Districte Cultural)

ACTIVITATS DESTACADES 

2019



PROGRAMACIÓ CULTURAL
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El circ s’apodera de la plaça (Las Sistars + La Perxa 

- Refugi Escènic)
Refugi de contes (Cia Patawa - Tardor Solidària. 

En xarxa  amb el Casal de Barri Congrés-Indians)

ACTIVITATS DESTACADES 

2018



RESUM D’INDICADORS PROGRAMACIÓ CULTURAL
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El 2019 es van oferir un total de:

150 espectacles i activitats

• 73 espectacles escènics

• 12 exposicions

• 18 xerrades

• 24 projeccions audiovisuals

• 23 activitats especials relacionades

amb festivitats populars.

Tota aquesta programació va portar a Can Clariana un total de 10.337

persones.

(10.337 persones)



RESUM D’INDICADORS 

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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RESUM D’INDICADORS 

PROGRAMACIÓ CULTURAL
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Programació estratègica 
42%



ELS TALLERS
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1. Taller de teatre terrorífic per a joves. “Setmana de l’orgull zombie”

gener-febrer 2019

joves entre 15 i 25 anys

Projecte en xarxa amb l’Espai Jove Garcilaso, Casal de barri Congrés-

Indians, Cazcarra Image School i Can Clariana.

2.   Projecte de Teatre Social amb Instituts de secundària

gener-maig 2019

IES Alzina, Escola Ramon Llull i Escola Sants Innocents.Total: 55 alumnes

A càrrec de: Nus Teatre

PROJECTES ARTÍSTICS COL·LECTIUS I        

TEATRE SOCIAL
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3. Projecte “El musical del barri”:  Mamma mia!

Octubre 2018 - maig 2019

Participants: 28 veïns i veïnes del barri + Coral inclusiva Arep + Cor Coral·lí 

+ Escola Massana d’art i disseny + Cazcarra Image School

4. Projecte “Circ per a joves”

Abril-juny i setembre-desembre

Joves entre 12 i 17 anys

Amb el suport de l’Ateneu de 9 Barris

PROJECTES ARTÍSTICS COL·LECTIUS I        

TEATRE SOCIAL
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5. Projecte “Prisma” amb escoles de primària

setembre - desembre 2019

Alumnes de 6è de primària de les escoles Pompeu Fabra i Ferran i Clua 

(total 75 nois i noies), en xarxa amb l’escola Arrels.

A càrrec de Teatreviu.cat

6. Sessions de teatre amb contingut social per a centres educatius de        

primària i secundària 

- AKA “Also Known As”

- 3, 2, 1... Zero. Contra la violència de gènere

PROJECTES DE TEATRE SOCIAL
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Cessions d’espai

• Cessions puntuals: 49 

○ Associacions sense ànim 

de lucre: 43

○ Particulars o empreses: 6

• Suport a la creació (Refugi Escènic): 

35 residències artístiques. D’aquestes 

35, 15 companyies han fet la 

contraprestació al 2019.

SUPORT A GRUPS I ENTITATS
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Kórps - Companyia Miquel Barcelona



CESSIONS D’ESPAI: PREUS PÚBLICS 2020

22



✔La programació cultural de Can Clariana ha tingut una molt bona acollida al 

barri al llarg del 2019.

✔ Hem aconseguit augmentar en número d’espectadors.

✔ Créixer també en nombre de participants als tallers.

✔Hi ha hagut un augment molt gran de la participació en el programa de 

residències escèniques “Refugi escènic”.

✔Hem continuat estrenyent vincles amb els diversos centres educatius del barri 

i ampliant el nostre radi d’actuació, a través de  projectes de                                         

teatre social i d’oferir sessions de teatre amb contingut social

VALORACIÓ DE L’ANY
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✔La inclusió com un dels eixos principals de treball al llarg del 2019. L’accés a la 

cultura de les persones amb diversitat funcional.

✔Seguim donant 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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Escola de dansa Spin
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SITUACIÓ ACTUAL COVID19 I LÍNIES DE FUTUR



SITUACIÓ ACTUAL COVID19 I LÍNIES DE FUTUR
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● Programació de tallers híbrids. En format presencial i 
reformulables a format online

● Programació cultural setmanal online (xarxes, canal de youtube):
dilluns: “Mens sana in corpore sano”
dimarts: “Arts en 40a” i Cinefòrum
dimecres: “Lletraferides”
dijous: “Fem història”
divendres: “Escèniques des del sofà”
dissabte: “Clarianíssims”

● Possibilitat de fer espectacles en streaming

● Projecte: “Escoleta de cultura”. Escola d’espectadors online



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. 

DESEMBRE 2020 

CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL




