
 
 

MEMÒRIA 2017 

 

CENTRE CÍVIC 

CAN CLARIANA CULTURAL 
 

 

 

 

 

 

 



CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL MEMÒRIA 2017 

  
 

1 
 

 

 

INDEX 

 

 

1. Breu descripció del projecte i la gestió Pàg. 2 

2. Objectius del CC. Can Clariana Cultural Pàg. 7 

3. Línies de treball per assolir els objectius Pàg. 8 

3.1. Tallers Pàg. 8 

3.2. Programació Cultural Pàg. 11 

3.3. Projecte de Teatre Social  Pàg. 17 

3.4. Cessions d’espai  Pàg. 17 

4. Difusió  Pàg. 19 

5. Dades econòmiques  Pàg. 20 

6. Valoració de l’any 2017  Pàg. 23 

7. Propostes de futur  Pàg. 24 

8. ANNEX  Pàg. 27 

 

 

 

 

 



CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL MEMÒRIA 2017 

  
 

2 
 

 

1. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ 

Can Clariana és un centre cívic de gestió ciutadana, amb dos eixos que 

caracteritzen el projecte: la participació ciutadana i les arts escèniques. 

El centre va tenir una inauguració política al mes de juliol i va ser el 29 d’agost 

quan es va incorporar l’equip de treballadors que va obrir les portes del centre el 4 

de setembre. 

Les entitats de la Casa, amb el suport de l’equip de treballadors, van organitzar 

unes portes obertes a finals de setembre per a celebrar l’obertura del centre amb 

una festa d’inauguració popular. 

L’Associació de Veïns Congrés-Indians, entitat que dóna suport al veïnat en temes 

d’urbanisme, reivindicacions veïnals i que té com a objectiu millorar la qualitat de 

vida al barri de Congrés Indians, és l’entitat gestora del projecte Centre Cívic Can 

Clariana Cultural, convertint-lo així en un equipament de gestió ciutadana, on la 

participació dels veïns i veïnes i de les entitats vinculades, desenvolupa un paper 

clau. 

La lluita de l’Associació per tal de què aquest projecte tingués èxit es remunta a 

l’any 2008 i ha estat clau per a què Can Clariana sigui un centre compromès amb 

la participació ciutadana i la cultura. 

També fa de paraigües de diverses entitats que participen activament del projecte 

del centre cívic. 

Les detallem a continuació: 
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Artenea: 

Associació sense ànim de lucre, constituïda l’any 2009. Actualment desenvolupa 

la seva activitat a Barcelona i en concret al barri del Congrés-Indians, al Districte 

de Sant Andreu. 

El seu objectiu és contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb 

discapacitat intel·lectual mitjançant l’Art-Teràpia i les Teràpies Alternatives. 

Ofereixen tallers d’Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Teràpies Alternatives que 

ajuden a les persones en la seva auto expressió, donant l’oportunitat de plasmar 

d’una forma creativa les seves inquietuds, sentiments i il·lusions. 

Artenea assaja als espais de Can Clariana i ha estrenat aquí la seva última creació 

escènica. La seva participació dels actes de Can Clariana és constant, oferint 

activitats adaptades a tots els públics que conviden a la participació. 
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Attikus 

Attikus és una associació cultural oberta a tothom que tingui interès per la cultura, 

ja sigui teatre, literatura, poesia, música, cinema... L'objectiu és aconseguir portar 

a terme les iniciatives dels socis posant-se en contacte amb el teixit associatiu de 

l'entorn. 

La participació d’Attikus en els actes culturals de Can Clariana és notable, creant 

actuacions per a dies assenyalats com el Dia contra la violència de gènere, o les 

portes obertes del centre 

Arep 

L’Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (Arep) és 

una entitat sense ànim de lucre que neix a l’any 1979 per cobrir la necessitat 

d’atenció a persones amb problemes de salut mental a Barcelona. 

La missió de l'Associació Arep és la millora de les condicions de vida de les 

persones amb problemes de salut mental entre 15 i  65 anys, la seva integració en 

la societat i en el sistema productiu i la lluita contra els tòpics i els perjudicis que, 

més que la malaltia mental en si, els estigmatitzen i aïllen.  

Comissió de Festes del Congrés 

Associació que treballa per a organitzar la Festa Major del barri del Congrés. 

Durant l’any també participen en l’organització de diferents actes populars. 

Congregació Diabòlica del Congrés 

L’entitat actualment està integrada en diferents entitats tant a nivell de barri, com a 

nivell de ciutat, fomentant en tot moment la participació dels joves en les diferents 

activitats promogudes.  

Tot i que la funció principal de l’entitat és participar i/o organitzar correfocs, també 

ha participat en diferents actes, ja que les ganes de fer coses amb el barri per part 

dels membres integrants de l’entitat fan treballar en diferents iniciatives. 
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Grup de l’arxiu històric 

De l’Associació de Veïns Congrés Indians sorgeix la iniciativa de crear un grup 

d’arxiu històric, que es dediqui a la divulgació de la història en general i del barri 

Congrés-Indians. 

La proposta del grup aquest primer any de projecte de Can Clariana ha estat crear 

un cicle de xerrades històriques, en el que ofereixen una sessió un dijous al mes.  

Mai l’Hem Vist 

El grup de teatre MAI L’HEM VIST va néixer l’any 1985 d’un grup de pares i 

monitors de l’esplai El Drop, situat al barri del Congrés a Barcelona. Els primers 

anys es van dedicar al gènere d’obres infantils.  

Va ser l’any 1992 que van afegir altres gèneres en les seves actuacions. 

Des de l’any 1993 estan inclosos a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de 

Catalunya. Actualment formen el grup persones d’edats molt variades entre 

actors, tècnics i col·laboradors. 
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Teatreviu.cat 

Teatre Viu.cat és una associació sense ànim de lucre que busca l’educació social 

en valors mitjançant l’expressió artística. 

“Teatre Viu.cat” té com objectiu ésser un motor de coneixement i experiència per 

transferir-lo a la societat. És una entitat d’acció social que considera l’expressió 

artística com un vehicle socioeducatiu i de creació de valor en si mateix, ja que 

aporten a la formació de les persones uns coneixements, uns procediments i uns 

valors propis, i el seu fi últim és el de la construcció del “jo” com a projecte 

personal. Per tot això l’associació “Teatre Viu.cat” treballa per la concreció 

d’activitats per a la integració social, la formació de nens i joves, activitats de 

teatre social, activitats d’intercanvi cultural, investigació de tècniques teatrals per 

la resolució de conflictes…etc. 
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2. OBJECTIUS DEL CAN CLARIANA 

➢ Donar a conèixer el Centre Cívic Can Clariana amb la voluntat d’esdevenir 

un referent cultural al barri de Congrés Indians, donant resposta a les 

demandes i inquietuds culturals dels veïns i veïnes. 

➢ Ser un referent en l’àmbit de les arts escèniques tant al barri de Congrés 

Indians com al Districte de Sant Andreu. 

➢ Ser un equipament pròxim i obert als diversos agents del barri (veïns, 

veïnes, grups, entitats, escoles, instituts, etc...) 

➢ Programar activitats socioeducatives i socioculturals per un ampli ventall de 

població.  

➢ Promoure 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. 

➢ Afavorir la xarxa associativa facilitant espais del Centre i sent un punt de 

confluència d’entitats i de treball en xarxa. 

➢ Promoure el teatre social com a eina de transformació social i del territori. 
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3. LÍNIES DE TREBALL PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS 

3.1. TALLERS  

La primera oferta formativa de Can Clariana ha estat elaborada amb la voluntat 

d’obrir el centre al barri i donar-lo a conèixer entre els veïns i veïnes a través d’una 

oferta generalista a la vegada que respectuosa amb l’objectiu d’esdevenir un 

referent en arts escèniques al barri i al Districte de Sant Andreu; oferint, en aquest 

cas, tallers relacionats directament amb la interpretació, la dansa i el circ. 

S’han ofertat dues ‘fornades’ de tallers. La primera consta de 8 tallers, tots ells 

relacionats amb les arts escèniques, amb una durada de 8 sessions, compreses 

entre octubre i desembre de 2017. 

La segona ‘fornada’ dóna resposta a una demanda concreta del barri, d’oferir 

tallers més generalistes, i consta de 5 tallers de 5 sessions, compreses entre 

novembre i desembre. Aquest paquet de tallers els hem anomenat microtallers pel 

seu format reduït. 

Dins de l’oferta de tallers d’adults comptem amb la col·laboració voluntària d’una 

tallerista, que forma part d’una de les entitats de la casa i que imparteix aquest 

taller de forma totalment gratuïta. El taller és L’actor davant la Càmera a càrrec de 

Lola Palacios de l’entitat Attikus. 

Hem dividit els tallers per tipologies: Interpretació (3 tallers), Salut i creixement 

personal (2 tallers), Dansa i Circ (3 tallers), i Idiomes (1 taller).  

L’oferta final de tallers contempla també els tallers infantils i familiars, donant així, 

l’oportunitat als més menut i a les seves famílies de formar part de Can Clariana. 

Hi ha dos tallers infantils i dos tallers familiars, on els infants participen de l’activitat 

acompanyats per un adult. 
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Tallers 

Broadway jazz: 27 inscrits. Del 16 d’octubre al 04 de desembre. Tallerista Montse 

Santasusana.   

Studio Dance: Anul·lat per falta d’inscrits. 

Improvisació teatral: 5 inscrits. Del 17 d’octubre al 05 de desembre. Tallerista 

Maria Cuevas. 

L’Actor davant la càmera: Anul·lat per falta d’inscrits. 

Teatre musical: Anul·lat per falta d’inscrits. 

Del joc al teatre: 5 inscrits. Del 17 d’octubre al 5 de desembre. Tallerista Maria 

Cuevas. 

That’s Theatre: 4 inscrits. Del 19 d’octubre al 14 de desembre. Tallerista Bàrbara 

Roig. 

Circ infantil: 4 inscrits. Del 18 d’octubre al 20 de desembre. Tallerista Xavi 

Cervera. 

Microtallers 

Ioga: 6 inscrits. Del 6 de novembre al 4 de desembre. Tallerista Ali Sanchez. 

Tonificació: 12 inscrits. Del 6 de novembre al 4 de desembre. Tallerista Judith 

Correa. 

Swing: 11 inscrits. Del 15 de novembre al 20 de desembre. Tallerista Julia Dierik. 

Conversa en anglès: Anul·lat per falta d’inscrits. 

Música per nadons: 3 inscrits. Del 6 de novembre al 4 de desembre. Tallerista 

Cristobalina Albéndiz. 
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La difusió dels tallers s’ha fet a través dels tríptics de programació i activitats, del 

butlletí electrònic i les xarxes socials, i s’ha elaborat un cartell per a cada taller que 

els informadors han distribuït pels equipaments del barri considerats de ser 

susceptibles d’arribar al públic diana de cada taller. 

La valoració dels tallers s’ha realitzat durant les últimes sessions de cada activitat, 

passant un qüestionari a cada alumne, i entrant a les aules per a preguntar 

directament als participants, com han viscut el taller, quina valoració fan del 

tallerista, de la metodologia i dels continguts del taller. 

Els resultats d’aquestes valoracions han sigut positius, sense cap esmena 

particular. 
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3.2. PROGRAMACIÓ 

La programació cultural de Can Clariana, aquest primer trimestre d’obertura al 

públic, ha tingut com a objectiu donar a conèixer el projecte entre els veïns i 

veïnes, donar visibilitat al centre i apropar les arts escèniques al barri. 

L’oferta cultural ha estat elaborada amb propostes pròpies de l’equip del centre, 

amb propostes de les entitats de la casa i acollint projectes de l’Institut de Cultura 

de Barcelona (ICUB), sempre amb l’objectiu d’arribar a tots els públics. 

Les propostes de programació de les entitats de la casa, es recullen a la Reunió 

de programació. Una reunió trimestral on assisteixen totes les entitats del centre i 

on tenen  l’oportunitat de fer propostes de programació de la pròpia entitat. 

Hem dividit la programació en espectacles per adults i espectacles familiars. Dins 

d’aquesta gran divisió s’ha intentat respectar l’equilibri entre espectacles de teatre, 

dansa, música i audiovisual; incloent també cicles de xerrades i de tallers familiars. 

El calendari de programació de Can Clariana s’elabora de manera que les entitats 

de la casa tenen prioritat a l’hora de proposar activitats i d’escollir les dates en les 

que les volen fer. Un cop les entitats han programat, l’equip tècnic del centre 

equilibra l’oferta amb propostes externes d’altres entitats o companyies 

professionals, incloent també les activitats que es proposen des de l’ICUB. 

Aquest trimestre s’han ofertat un total de 39 espectacles escènics, exposicions, 

xerrades i projeccions audiovisuals, que han vist passar per Can Clariana 3128 

persones. 
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Programació completa  a l’ANNEX. 
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Destaquem algunes activitats que tenen un valor afegit dins de la programació del 

centre: 

- Portes obertes entitats 

El 29 i 30 de setembre de 2017 les entitats de la casa van inaugurar el centre 

amb un seguit d’actuacions de creació pròpia.  

Van participar totes les entitats del centre oferint un programa molt heterogeni 

amb el qual es donaven a conèixer tots els racons i possibilitats de 

l’equipament.   

Annex (cartell) 

 

- Cicle dels Dimecres al Sol 

Aquesta proposta sorgeix del propi equip del centre, per donar a conèixer Can 

Clariana entre els més menuts i dinamitzar les tardes dels dimecres tot oferint 

tallers i activitats de petit format en família.  

Cada mes hi ha un ‘Dimecres especial’ relacionat amb dates assenyalades del 

calendari. Aquest trimestre han estat el dimecres ‘No em diguis princesa’, el 
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dia 22 de novembre celebrant el Dia internacional contra la violència de gènere 

(27 de novembre), i el dimecres ‘Especial tió’, el dia 20 de desembre, per 

celebrar les festes de Nadal tot cagant el tió de Can Clariana.  

La dinamització d’aquest Cicle és a càrrec d’una informadora del centre que és 

qui elabora el calendari i les propostes de tallers, amb el suport de la resta de  

l’equip del Centre Cívic. 

La valoració d’aquest cicle és positiva. Les famílies del barri van coneixent el 

centre i van integrant que els dimecres a la tarda a Can Clariana hi ha un espai 

per a que les famílies puguin compartir i passar una bona estona. 

 

 

- Cicle de Xerrades històriques 

La proposta d’oferir un cicle de xerrades històriques sorgeix del grup d’Arxiu 

Històric de l’Associació de veïns Congrés Indians, que és qui, amb el suport de 

l’equip de dinamització del centre, elabora el calendari de xerrades i organitza 

l’activitat.  
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Es realitza una xerrada al mes, coincidint sempre en dijous. Són xerrades 

d’interès general i aquest primer trimestre han volgut tocar temes d’història 

local com ‘Les Masies de Sant Andreu. Les cases de pagès andreuenques’. 

La voluntat que el cicle continuï és ferma i les expectatives són que vagi 

creixent tot donant a conèixer el centre com un espai que acull, també, 

activitats relacionades amb la història. 

 

- Pantalla Barcelona 

És un cicle proposat des de L’Institut de Cultura de Barcelona, a través de la 

Barcelona Film Commission, que vol estimular i consolidar la producció 

cinematogràfica i audiovisual a Barcelona i donar-la a conèixer a la ciutadania. 

Cada dimarts a les 20 hores es projecta un curt i un llargmetratge relacionats 

amb una temàtica que dóna nom a la sessió. 

Aquesta edició no ha tingut gaire afluència, però valorem positivament poder 

oferir cinema de qualitat l barri, i la voluntat de l’equip és donar a conèixer 

aquest projecte entre els amants del cinema de la zona per establir els dimarts 

com a dia del cinema a Can Clariana. 
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- Barcelona Districte Cultural 

Es un cicle proposat des de l’ICUB, d’espectacles professionals i de creació de 

projectes artístics comunitaris. El Barcelona Districte Cultural busca tant 

apropar la cultura als ciutadans com els ciutadans a la cultura, amb el propòsit 

de convertir-los en agents culturals actius. 

A Can Clariana oferim 6 propostes escèniques d’aquest circuit al trimestre, que 

són escollides amb la voluntat d’equilibrar l’oferta cultural del centre.  

Aquest trimestre hem ofert 5 espectacles (per ser la primera edició a Can 

Clariana hem fet un esdeveniment menys), un de cada branca de les arts 

escèniques: Dansa, Teatre, Música, Circ i un espectacle infantil. 

La rebuda d’aquest cicle per part de l’usuari ha estat molt positiva, omplint la 

sala a cada actuació.  

Valorem molt formar part d’aquest circuit que ens permet apropar al barri 

propostes especials i una mica més arriscades, que el barri esta rebent amb 

molt interès i ganes de descobrir nous formats i experiències diferents. 
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- Campanya de Nadal amb les escoles 

La setmana de l’11 desembre, es va oferir a les escoles de la zona la 

possibilitat de venir a Can Clariana a gaudir d’un espectacle infantil amb 

temàtica nadalenca amb l’objectiu de donar a conèixer el centre a les 

escoles i als seus alumnes. 

L’obra representada va ser ‘Contes de Nadal de les germanes Baldufa’ de 

la companyia Tanaka Teatre. 

Es van fer un total de 5 sessions, en les que hi van participar 5 escoles 

diferents amb diferents grups d’edat. En total va suposar més de 630 nens i 

nenes entre tots els passis. 

La valoració per part de les escoles va ser molt positiva, tant per 

l’espectacle gaudit com per la possibilitat d’estrenar el Centre Cívic amb els 

seus alumnes i donar-los a conèixer el nou equipament cultural del barri. 

3.3. PROJECTE TEATRE SOCIAL 

Aquest primer trimestre de Can Clariana hem assumit l’encàrrec del Districte de 

Sant Andreu de mantenir i donar suport al projecte de teatre social que ja 

funcionava als barris de la Franja de Sant Andreu.  

(Memòria a l’Annex). 

Com a Can Clariana, aquest primer trimestre, hem començat a gestar un projecte 

de teatre social amb centres educatius del barri per al curs 2018 amb la 

col·laboració del Forn de Teatre Pa’Tothom. 

 

3.4. CESSIONS D’ESPAI 

La cessió dels espais del centre es divideix en Cessions puntuals, Cessions 

estables i Cessions de suport a la creació, en tot moment aplicant els preus 

públics de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Cessions puntuals: 

Són aquelles que precisen de l’ús d’algun espai del centre de manera puntual. 

Habitualment en fan ús empreses privades o associacions del territori que 

requereixen espais per reunions, formació o trobades d’usuaris. 

Hem fet un total de 7 cessions d’espai puntuals, que han ocupat 10 dies i que han 

suposat per Can Clariana el trànsit de 685 persones. (La cessió més nombrosa va 

ser per a l’Escola Timbaler del Bruc que van fer dos representacions de teatre 

omplint els dos dies l’aforament) 

Cessions estables 

Les entitats vinculades amb el projecte de Can Clariana tenen el dret de fer ús 

dels espais sense cap cost econòmic, però si que hi ha un acord de 

contraprestació col·laborant en la programació cultural del centre. 

Hi ha 7 entitats que utilitzen amb regularitat els espais de Can Clariana per a fer 

els assajos de les seves representacions o bé reunions internes de la pròpia 

entitat. 

El número de cessions d’espais és d’un total de 94 vegades (entre les 7 entitats), 

que suposen un trànsit setmanal de 75 persones. 

Suport a la creació 

La cessió d’espais per a la investigació i la creació d’espectacles escènics agafa 

força a Can Clariana, acollint residències de companyies novells com 

professionals. 

Aplicant la tarifació pública totes les companyies que hem acollit a Can Clariana 

han optat per la contraprestació oferint espectacles o tallers de manera gratuïta. 

Can Clariana ha acollit un total de 15 companyies o projectes d’ experimentació i 

creació artística, que han ocupat l’espai un total de 134 dies (alguns dies hi ha 

hagut coincidència de més d’una companyia). 
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4. DIFUSIÓ 

Per a assolir l’objectiu principal de Can Clariana aquest primer trimestre 

d’obertura, la difusió ha estat concebuda per arribar a totes les persones del barri, 

per a donar a conèixer el centre i les activitats que s’hi fan. 

S’han creat perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram que informen, 

pràcticament a diari de les activitats que hi ha previstes els propers dies al centre. 

Setmanalment s’elabora un butlletí digital de les activitats dels propers quinze dies. 

Al finalitzar l’any 2017 té 666 subscriptors. Es tracta d’una Newsletter elaborada 

amb l’eina digital Mailchimp. 

Paral·lelament a la difusió digital s’han elaborat cartells per a cada espectacle que 

han estat repartits pels establiments i equipaments del barri, susceptibles d’acollir 

el públic diana per a cada cas. 

Finalment també hem elaborat l’agenda de totes les activitats i tallers del centre. 

La voluntat ha estat de fer-la trimestral, però la programació i els taller han 

evolucionat al ritme que Can Clariana anava agafant embranzida, així que hem 

elaborat dues agendes. 

La primera a finals de setembre. Se’n van fer 600 exemplars que van haver de ser 

ampliats a 300 més. 

La segona va ser a finals de novembre, on afegíem les  noves activitats que 

encara no havien aparegut a l’anterior agenda. D’aquesta se’n van fer 5000 

còpies, 4000 de les quals van ser embustiades pel barri, i la resta van ser 

repartides pels establiments i equipaments de la zona i pels usuaris de Can 

Clariana. 

Adjuntem agendes a l’Annex. 
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5. DADES ECONÒMIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subvenció rebuda per part de l’Ajuntament de Barcelona ha estat de 

96.154,48€  per un període d’execució que va del 31/5/2017 al 31/12/2017. 

Tanmateix, no és fins al mes de setembre que el centre obre les portes al públic i 

que s’inicia pròpiament l’activitat. Per tant doncs, en la descripció de la memòria 
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econòmica, és important tenir en compte els mesos en què el centre ha estat 

treballant a porta tancada per posar a punt l’obertura del centre i la programació 

dels mesos d’octubre, novembre i desembre 2017. 

Les despeses durant aquests mesos han suposat un total de 100.649,28 €, la 

principal càrrega econòmica correspon a la partida “d’Administració”, amb un total 

de 77.807,69 euros, dels quals 53.778,47 € es destinen al pagament del personal 

(2 informadors, dinamitzadora i directora, tots a 37’5 hores setmanals). A la 

partida “d’Administració” també hi ha inclosos els costos de “Publicitat”  de 6.134 

€ que en aquest període d’obertura del centre, han estat especialment 

significatius, ja que ha calgut un esforç extraordinari d’impressions de cartells,  

tríptics i del servei “d’embustiament” als edificis del barri per donar a conèixer el 

centre. En aquest cas doncs, s’han elaborat tres fornades de tríptics, les dues 

primeres corresponents als mesos d’octubre, novembre i desembre i, la tercera, 

corresponent al tríptic de difusió de les activitats de gener, febrer i març 2018. 

També en la globalitat de les despeses d’administració, trobem la partida “d’Altres 

serveis exteriors” amb un import de 9.045,95 € que responen als costos de 

connexions, xarxa, manteniment tècnic i informàtic, material d’oficina, així com 

també, les despeses de l’assegurança, el servei de gestoria i auditoria, l’elaboració 

del Pla de prevenció i les despeses bancàries, entre altres menys significatives. 

Finalment, aquesta partida també inclou les “Inversions” que han suposat un total 

de 8.849,27 €, una despesa important que respon a la circumstància de posada a 

punt de l’equipament i, especialment, de la sala-teatre amb una gran complexitat 

d’infraestructura i material tècnic que es precisa per poder oferir uns serveis de 

qualitat (material audiovisual, material tècnic de so i d’il·luminació, etc…). 

Les “Activitats” han suposat una despesa de 22.841,59 €, això inclou 

principalment el pagament a les companyies, artistes que han intervingut en el 

Cicle d’espectacles, així com al tècnic de so i llums de la sala, 20.041,59 € i el 

pagament de les factures dels talleristes, 1700 € i la despesa en activitats 

relacionades amb el Teatre social que si ve en aquests primers mesos de 

funcionament del centre encara no ha estat significativa, s’incrementarà 
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notablement de cara a l’any 2018 amb l’inici del projecte propi de Teatre Social 

dirigit a centres educatius i diversos col·lectius del barri de Congrés-Indians. 

Pel que fa a les fonts d’ingressos, la principal font és la subvenció rebuda per part 

de l’Ajuntament de Barcelona i la resta, correspon als 4.494,14 € procedents de 

les inscripcions dels tallers que s’ofereixen al centre, les entrades dels espectacles 

i el lloguer d’espais.  

Cal tenir en compte que el preu de totes les activitats és molt popular ja que ens 

cenyim als preus públics fixats pel Districte de Sant Andreu. En el cas de l’ingrés 

de les quotes d’inscripcions, aquest import permet pràcticament cobrir la despesa 

dels mateixos talleristes i pel que fa a la majoria d’espectacles, difícilment amb el 

preu públic d’entrada establert en 3 € per adults i de 3,20 € per activitats familiars 

(amb la gratuïtat dels menors de 6 anys), s’aconsegueix cobrir la despesa de la 

contractació de l’espectacle i la despesa implícita del tècnic de so. Cal dir que 

darrerament al centre hem començat a posar en pràctica la “taquilla inversa” com 

una fórmula per recaptar diners en què el propi públic decideix l’import que vol 

aportar. El resultat final en els casos que ho hem aplicat, es pot equiparar al preu 

fixat de 3 euros que habitualment ja posem pels espectacles; de moment doncs, la 

taquilla inversa no representa un increment important en el taquillatge.  

Pel que fa al lloguer d’espais, aquesta sí que està prevista com una de les 

principals fonts d’ingressos del centre, tanmateix, a dia d’avui encara no és visible 

ja que el centre requereix d’un temps per donar-se a conèixer entre grups, 

entitats, escoles, empreses, etc.. potencialment interessats/des en fer ús de les 

sales del centre. També cal afegir que un centre cívic de les característiques de 

Can Clariana rep moltes demandes de residències per part d’artistes i companyies 

que enlloc del pagament d’un lloguer, busquen poder oferir una contraprestació a 

través d’una actuació o taller. En certa manera, això ens limita molt a l’hora de 

recaptar en la cessió d’espais però des de Can Clariana tenim l’aposta ferma 

d’esdevenir una plataforma de suport a la creació artística i per aquesta raó, 

l’opció de la contraprestació és la més emprada en el cas dels artistes que venen 

al centre. Val a dir que indirectament, aquesta fórmula acostuma a comportar una 

font d’ingressos, ja que dels espectacles o tallers que els artistes ofereixen a canvi, 
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Can Clariana pot posar una preu a l’entrada i, per tant, recaptar del taquillatge, 

tret dels casos que requereixen del tècnic de so. En aquest cas la recaptació de 

taquilla cobreix el cost d’aquest i pot arribar a donar benefici. 

Finalment doncs, tanquem l’any 2017 amb un balanç econòmic de -0,66 €. Les 

desviacions produïdes respecte al pressupost inicial es deuen a que la gestió de 

l’equipament no es va començar a principis de l’any 2017 sinó que es va iniciar al 

mes de juliol 2017 i la major part de les activitats del centre van iniciar-se a partir 

de setembre 2017. 

 

6. VALORACIÓ DE L’ANY 

La valoració general és molt positiva. 

S’han realitzat reunions amb totes les entitats vinculades al projecte per treballar 

els objectius de cadascú respecte el projecte de Can Clariana i fer encaixar les 

propostes concretes de programació i tallers de cadascuna d’aquestes entitats.  

Conjuntament es va preparar la jornada de portes obertes on van participar totes 

les entitats del Centre Cívic. 

També s’han realitzat reunions amb els directors i directores dels centres 

educatius del barri, i de la zona, tant de primària, secundària com d’educació 

especial i educació artística (escoles de dansa, etc). L’objectiu d’aquestes 

reunions ha estat conèixer els centres educatius que hi ha a ala zona i crear un 

clima on la comunicació sigui fluïda per tal de poder treballar, conjuntament, les 

propostes que puguin néixer des de Can Clariana, i també de les escoles. 

Fruit d’aquestes reunions s’ha realitzat una campanya de Nadal amb les escoles 

de primària i d’educació especial, en la qual Can Clariana ha ofert gratuïtament un 

espectacle teatral per a què els nens i nenes de les escoles que ho volguessin, 

poguessin venir a gaudir-ne. Aquest projecte ha comportat que durant una 

setmana passessin per Can Clariana més de 630 nens i nenes del barri. 
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Un dels projectes que també s’ha començat a impulsar és el de Teatre Social, ja 

que durant aquest primer trimestre d’obertura hem iniciat les reunions per crear un 

projecte propi d’aquesta branca escènica. Durant el primer trimestre del 2018 es 

durà a terme aquest petit projecte inicial de teatre social on hi participen Instituts 

del barri, una escola d’educació especial i un grup de gent gran, i està dinamitzat 

per l’entitat Forn de Teatre Pa’ Tothom. 

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

formatives que s’ofereixen des del centre, i amb tendència a l’alça en totes elles.  

S’han superat les expectatives tant de número d’activitats i tallers que Can 

Clariana podia ofertar el primer trimestre d’obertura, com la resposta del barri. 

Valorem molt positivament aquests èxits amb la consciència que la difusió de les 

activitats del centre hi juga un paper molt important. Durant aquest primer 

trimestre d’obertura fer arribar a totes les persones del barri la informació del 

projecte i la ubicació de Can Clariana ha estat un dels reptes més importants i per 

això hem fet ‘embustiades’ de fins a 10.000 tríptics per les cases de la zona. 

L’objectiu de seguir aquesta línia i fer créixer Can Clariana explotant totes les 

seves capacitats i possibilitats, segueix sent l’objectiu principal del projecte. 

 

7. PROPOSTES DE FUTUR 

Després d’un primer trimestre d’obertura, i dels èxits assolits, també cal fer una 

reflexió sobre les propostes de futur i de millora.  

És important aconseguir estabilitzar el calendari organitzatiu de l’organització de la 

programació i la difusió per tal d’arribar a les dates establertes amb més comoditat 

(per exemple: arribar a tenir les agendes impreses com a mínim 15 dies abans que 

comencin les inscripcions dels tallers). 

 També valorem la importància de consolidar els òrgans de participació del 

projecte de Can Clariana com l’Espai Ateneu i el Consell d’Equipament. I continuar 

amb les reunions de programació amb les entitats que ja estan en funcionament. 
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Pel que fa al teatre social, tenim com a objectiu de millora el poder augmentar les 

activitats relacionades amb aquesta disciplina, per així apropar-nos a la fita 

d’esdevenir-ne un referent. 

Continuem amb la voluntat d’ampliar i diversificar l’oferta formativa actual, tenint 

en compte la capacitat dels espais del centre, sense perdre de vista l’objectiu de 

seguir donant suport a la creació de companyies emergents com a línia de treball 

per a consolidar Can Clariana com a espai de residència i creació. 
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