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UNIÓ D’ENTITATS DE LA MARINA 



    La Unió d’Entitats de la Marina és una entitat de 
segon nivell (federació) que agrupa a 57 entitats 
dels barris de la Marina. 

   Des del seu naixement l’any 1987  treballa per 
promoure l’associacionisme i cohesionar socialment el 
territori. 

QUÈ ÉS LA UNIÓ D’ENTITATS DE LA MARINA 



Fomentar i defensar la 
vida associativa i la 

participació ciutadana 
a tots els nivells. 

 

Contribuir al redreçament 
de la consciència 

col·lectiva en un sentit 
popular, català i 

democràtic. 
 

Col·laborar en la millora de 
les condicions de la vida 
quotidiana en els seus 
diversos aspectes: social, 
urbà, esportiu i altres. 

 

Defensar el dret de totes 
les persones i col·lectius a 

l’accés a la cultura. 
 

Promocionar tota classe 
d’activitats de caire general 

i interès col·lectiu pels 
veïns i veïnes dels nostres 

barris.  
 

OBJECTIUS DE LA UNIÓ D’ENTITATS 



•1.- La dinamització 
de l’espai públic: És 
l’organitzadora de 
les festes del 
conjunt del barri, 
Festes de Nadal, 
Carnestoltes, Festa 
Major de la Marina 

•2.- L’Acció 
Comunitària: Som 
l’entitat gestora dels 
Processos 
Comunitaris de la 
Marina. 

•3.- La Gestió 
d’Equipaments: Som 
l’entitat gestora del 
Centre Cívic la 
Cadena mitjançant la 
modalitat de gestió 
cívica 

LA GESTIÓ DE LA UNIÓ D’ENTITATS 

Per tal d’aconseguir els seus objectius, la Unió d’Entitats treballa en tres grans línies: 



 La gestió cívica és un model de gestió que preveu la Carta Municipal de 
Barcelona. 

 
 És la gestió d’equipaments i serveis municipals per part d’entitats sense 

ànim de lucre, per fomentar la participació de la ciutadania i les seves 
associacions en iniciatives d’interès públic. 
 

 El coneixement i l’arrelament al territori o al sector en el qual s’actua, és un 
valor afegit per a obtenir més sinèrgies i rendibilitat social dels equipaments 
i serveis gestionats amb aquesta modalitat 
 

 Aquest model de gestió cívica s’ha anat realitzant en diversos equipaments 
de la ciutat, des de fa un temps, i l’experiència confirma que es tracta d’una 
eina molt important per afavorir aquesta participació i implicació. 
 

QUÈ ÉS UNA GESTIÓ CÍVICA 



Gestió cívica  

 

•L’equipament o servei està gestionat per una entitat sense ànim de 
lucre. 

 

•L’entitat ha de tenir arrelament al territori. 

 

•Fomenta la participació del teixit social en la gestió i programació 
de l’equipament. 

 

•Impulsa les transformacions individuals i col·lectives per aconseguir 
una ciutadania activa i implicada en la gestió del bé comú.  

 

•Fomenta els valors socials i culturals i noves formes de participació, 
com la potenciació de dinàmiques participatives a nivell de sector i 
territori per impulsar projectes comuns. 

 

•Afavoreix la cooperació entre el sector públic i el sector associatiu.   

 

•El superàvit si ni ha, s’inverteix en més activitats 
 

 

Gestió per concurs 

 

•L’equipament o servei es gestiona per part de l’empresa que 
guanya el concurs. 

 

•No sempre té coneixement exacte del territori. 

 

•La gestió es empresarial i la participació de les veïnes i veïns en 
la gestió és mínima o no existeix. 

 

•La finalitat de qualsevol empresa és guanya diners i tenir 
beneficis. 
 

GESTIÓ CÍVICA  
vs  

GESTIÓ PER CONCURS 



El Centre Cívic Casa del Rellotge, esta ubicat a l’antiga empresa 
d’estampats, anomenada Ca l’Erasme.  

 
Desprès va ser comprada per l’empresa Farrero S.A, on s’hi elaboraven tot 

tipus d’estris relacionats amb el parament de la llar i també de granges. 
 
Com a Centre Cívic va ser inaugurat el 23 de juny de 1984. 
 
La Sala Pepita Casanellas està situada on havia els menjadors de la fàbrica 

Philips, es va transformar en el Centre Pepita Casanellas de La Marina, 
centre que entrà en funcionament l’abril de 2007.  

 
El seu nom ret homenatge a la mestra del barri, Pepita Casanellas. 
 

 

CASA DEL RELLOTGE/SALA PEPITA 
CASANELLAS 



El centre cívic és un equipament cultural de proximitat i com tal 
té el següent catàleg de serveis: 

 
Serveis d’informació 

Serveis de formació 

Itineraris culturals 

Produccions i cicles culturals 

Servei d’exposicions 

Suport a la creació 

Cessió d’espais 

 

EL PROJECTE 



 El nostre projecte vol implicar més al barri en la gestió dels 
equipaments, donant veu a les veïnes i veïns, entitats,  
serveis, altres equipaments i col·lectius incloent-hi els 
diversos projectes que sorgeixin de l’Acció Comunitària del 
barri. 

 

EL NOSTRE PROJECTE 



Manteniment de les activitats i 
tallers que funcionen de forma 

satisfactòria. 

La programació de nous tallers que 
responguin a les necessitats 
detectades: salut, gent gran, 

nens/nenes, alimentació saludable… 

EL NOSTRE PROJECTE 



La generació de nous cicles  
d’activitats basats en la relació 

intergeneracional: ball, jocs, 
lectures, alimentació, etc… 

La generació de noves activitats 
i cicles que treballin la 

interculturalitat, amb l’obertura 
a noves cultures i col·lectius 

presents al barri. 

EL NOSTRE PROJECTE 



Crear vincles amb els serveis 
existens al barri per treballar 

conjuntament. 

 

Crear sinergies amb el Punt 
Multimèdia per la difusió de les 

noves tecnologies entre els 
veins i veïnes del barri de totes 

les edats. 

EL NOSTRE PROJECTE 



 

 

Dinamitzar el laboratori 
fotogràfic, a través 
d’activitats i tallers 

(creiem necessari en 
aquest cas la 

col·laboració amb 
l’Institut la Mercè i amb 

les escoles del barri) 

 

 

Involucrar a les veïnes i veïns, 
usuàries/usuàris, entitats, 

serveis, escoles i col·lectius 
en la gestió dels 

equipaments, mitjançant una 
jornada de participació anual 

que avaluar les activitats 
fetes i proposi noves 

activitats. 

Crear un BONO-
REGAL per difondre 

les nostres 
activitats. 

EL NOSTRE PROJECTE 



Incloure la perspectiva de gènere a traves de Diverses 
Accions i activitats que potencien la coeducació . 

EL NOSTRE PROJECTE 



Moltes Gràcies! 


