
Centre Cívic Can Clariana Cultural 

 
 

Espai Ateneu 2022 
 

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: Dijous 1 de desembre de 2022 

Hora: 18:00 h 

Assistència total: 35 persones  

Entitats Assistents: Associació de Veïns i Veïnes del Congrés-Indians, T-Sentit, Cor 
Coral·lí 

 

 

OBJECTIU  
 
Donar a conèixer què ha passat a Can Clariana durant el 2022 i donar la paraula a 
tothom qui vulgui dir o aportar alguna cosa al projecte. 

 
FORMAT  
 
Dinamitzat per l’entitat Arsènikes a través de la realització d’un espectacle de Bingo 
Musical interactiu vinculat al coneixement del propi projecte. 
 
 
DESENVOLUPAMENT  
 
1) Benvinguda: l’equip del centre i l’entitat Arsènikes acomoden i donen la 
benvinguda a totes les persones assistents.  

 

2) Espai Ateneu + Bingo Musical: es realitza un espectacle de Bingo Musical 
engrescador i interactiu per tal d’incentivar la presència de veïns i veïnes del barri 
amb preguntes especialment dirigides a donar a conèixer tots els vessants del 
projecte de Can Clariana:  

• Programació d’activitats i tallers  

• Programa de residències “Refugi Escènic”  

• Cessions d’espai  

• Projectes de teatre social, comunitaris i campanyes escolars. 

• Entitats vinculades al projecte  

• Entitat gestora: l’Associació de Veïns i Veïnes Congrés-Indians  



Centre Cívic Can Clariana Cultural 

 
• Gestió cívica i participació  

• Nous projectes 

 

3) Torn obert de paraula: dintre de l’espectacle, l’entitat Arsènikes dona la paraula a 
les persones assistents a través d’una sèrie de preguntes (“Què t’emociona de Can 
Clariana?”, “Què et fa repetir?” i “Què t’agradaria més que passés a Can Clariana?”) 
per tal de que el veïnat pugui, obertament, donar la seva opinió i aportar els seus 
suggeriments. L’equip del centre pren nota de totes les respostes 

Entre les valoracions del que més emociona als assistents es troba la diversitat 
d’espectacles programats (amb especial èmfasi en els directament relacionats amb 
el teatre musical) així com el treball de foment de les arts escèniques i les 
incorporacions d’entitats de joves al projecte així com l’àmplia oferta d’activitats i 
tallers.  

El que senten que els fa repetir és el tracte personal rebut al centre per part de 
l’equip i el convenciment de formar part d’un projecte comú obert a tothom. 

En general, els desitjos de millora es concentren en el desenvolupament i creixement 
del projecte per tal de poder ampliar les activitats i programació. 

 
4) Comiat: Després d’un petit discurs de Jesús Ribera en representació de l’entitat 
gestora (l’Associació de Veïns i Veïnes del Congrés-Indians), posant en valor la feina 
feta i en agraïment a les persones assistents, acomiadem la sessió i aprofitem per 
felicitar les festes de Nadal.  
 

 

 

 

 

 


