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Espai Ateneu 2020 
 

L’Espai Ateneu de Can Clariana té per objectiu fer partícips als veïns, veïnes, grups 

i entitats del barri, sobre les activitats del centre i a la vegada, implicar-los i fer créixer 

entre tots i totes el projecte del Centre Cívic Can Clariana Cultural. 

 

Dia: Dimecres 9 de desembre de 2020 

Hora: 18:00 h 

Assistència total: 14 persones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Explicació de la Memòria de l’Any 2020, objectius, línies de treball i 
valoració.  

 
Els objectius:  
 

• Continuar sent un referent cultural al barri.  

• Donar resposta a les demandes i necessitats dels veïns i les veïnes. Estem 
obertes a acollir propostes que arribin.  

• Visualitzar les entitats del barri per tal de fer xarxa.  
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• Crear nous públics i aconseguir que tothom pugui trobar la seva activitat a 
través de la creació d’una programació molt àmplia.  

• Treballar per la inclusió de les persones amb diversitat funcional.  

• Promoure la creació i difusió de les arts escèniques a través de la preparació 
d’una programació multidisciplinar.  

• Treballar en un programació diversa i de qualitat.  

• Apostar pel suport a la creació a través del programa “Refugi Escènic” de 
residències artístiques.  

• Promoure i fomentar el teatre social.  

• Treballar transversalment i amb perspectiva de gènere.  

• Impulsar accions comunitàries per millorar la cohesió del barri.  
 

 
Les línies de treball:  
 

1) Programació cultural: multidisciplinar  

• Segell “Fet al barri”: suport a les iniciatives i les entitats locals del barri.  

• Barcelona Districte Cultural: el circuit d’arts escèniques gestionat per l’ICUB.  

• Contraprestacions de les residències artístiques: actuacions dels artistes i 
les companyies que formen part del programa “Refugi Escènic”.  

• Programació estratègica per equilibrar l’oferta d’espectacles 
complementària: programació realitzada per l’equip tècnic de Can Clariana amb 
l’objectiu d’equilibrar els públics i així arribar a tothom.  

 
• Cinema i audiovisuals: programació dins dels cicles de cinema Pantalla 

Barcelona BCN (ICUB i BCN Film Commision) i Cineclac (Arep i Attikus).  

• Xerrades: “Els dijous fem història” (Arxiu Històric AVV) i “Lletraferides”  

• Exposicions: espai expositiu obert a la gent el barri però també de fora. 
Serveix per col·laborar amb entitats. També s’han fet exposicions de petit format.  

• Actes participatius i festes populars: tardes en família (activitat lúdica 
familiar) i La Salsa de Can Clariana (s’oferia un cop al mes, ara no es pot fer a causa 
de la pandèmia).  
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2) Residències artístiques  
3) Tallers adults i familiars  
4) Projectes de teatre social  
5) Suport a grups i entitats 

 
Valoració: 
 

• La programació cultural ha tingut molt bona acollida.  

• El valor de la inclusió ha estat un dels eixos de treball que ha permès l’accés 
de persones amb diversitat funcional.  

• S’ha continuat amb el suport a les escoles i entitats socials.  
 

 

2) Explicació de Can Clariana enfront la situació de crisi sanitària viscuda al 
2020  

 
En el context de l’aparició de la pandèmia de la Covid-19, la programació del centre 
s’ha hagut de reinventar de la següent manera:  
 

• Tallers híbrids: hi ha hagut una reformulació de les activitats a online, 
informant sempre als usuaris.  
 

• Programació cultural: es va transformar a online i cada dia es va tractar una 
temàtica.  

• Espectacles en streaming: s’està valorant la possibilitat de poder oferir els 
espectacles en streaming per tal d’arribar a més gent.  

• Projecte “Escoleta de Cultura”: és una escola d’espectadors online on 
s’ofereixen eines per gaudir dels espectacles.  

 
 
3-Compartim l’estat actual de cadascuna de les entitats. Ens desitgem unes 
Bones Festes! 

 
 


