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50’ – 60’ Construcció del barri (50’s i principi dels 60’s) 
 

 Inauguració oficial de la SEAT.  Habitatges per  personal 
treballador. 

 
 

 1957   Escola i instal·lacions esportives per Marianistes. 
 

70’- 80’  Lluites obreres i envelliment del barri 
 

 Neix el moviment obrer i sindicat SEAT. 
 

 Neix l' Associació de Veïns i Veïnes d’Habitatges SEAT 
(1973). 

 

 Reconstrucció d’edificis enderrocats per aluminosi.  
 

 90’ Declive del barri 
 

 Abandonament d’instal·lacions esportives.  
 

 Trasllat de SEAT a Martorell. 
 

Anys 2000 Reconstrucció del barri  
 
 

 Remodelació del barri (Bronze i Alts Forns)/Pavellons Fira. 
 

 Nous equipaments: Casal de Barri de Sant Cristòfol i Casal 
de gent gran del barri, Poliesportiu La Marina. 

Dades significatives 



L’entitat :  
Associació de Veïns i Veïnes Sant Cristòfol 

 Activa des de 1973 
 400 persones associades 
Membre de: 

• Unió d’entitats de la Marina 
• Coordinadora d’entitats de la Marina 
• CONFAVC (Confederació d’Entitats Veïnals de 

Catalunya) 
• FATEC (Federació de Gent Gran de Catalunya) 
• FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 

Barcelona). 
 

Intervenció de l’Associació de Veïns de Sant Cristòfol en 
temes del barri. 

 60’s. Habitatge. 
 70’s. Habitatge i atenció a les necessitats socials del 

barri. 
 90’s-2000. Celebració veïnal del cicle festiu anual: Festa 

Major, Carnestoltes, Nadal... 
 

Avenços 
Any 2008. Inauguració local actual carrer Bonze 5-7. 
Casal  



Superfícies útils 
 
Zona de pas:              21.32 m2 
Magatzem 1:              24.58 m2 
Sala 2:                        56.14 m2 
Sala reunions 3:         27.47 m2 
Direcció 4:                  44.43 m2 
Sala 5:                        26.21 m2 
Sala 6:                        57.51 m2 
Lavabos:                    17.80 m2 
Pati:                            27.54 m2 
 
TOTAL:                   303.00 m2 
Terrassa exterior:    749.28 m2 

Local A.VV. Sant Cristòfol  



GESTIÓ CÍVICA 

És una forma de participació ciutadana recollida a  
l’article 44 de la Carta Municipal i a l’article 12 de 
les Normes de participació ciutadana 

Té entre els seus objectius principals el foment de la participació de 
la ciutadania i/o les associacions en iniciatives d’interès públic 

CARACTERÍSTIQUES  

Només poden ser subjectes de la gestió cívica les entitats, 
associacions i organitzacions sense afany de lucre i 
arrelades en el territori 

Tots els beneficis s’han de reinvertir  
en el mateix casal i en el seu projecte 

La gestió cívica s’ha de formalitzar mitjançant un conveni 



Organigrama  

Direcció 
Coordina la gestió 

dels projectes i 
activitats 

 

Col·labora voluntariament 
 

Dinamització 
 

Organització i gestió  
de projectes i activitats 

 

Monitors, 
Professors Voluntariat Animadors Col·laboradors 



Junta directiva 
Presidència         Secretaria 

Tresoreria         Vocalies 
 

Missió A.VV.: 
Ser intermediària entre la 
ciutadania i l’Administració, 

recollint les reivindicacions del 
veïnat en relació amb la qualitat 

de vida del barri 
 

Organitzar i participar en  
• Sant Jordi - abril  
• Sant Joan - juny 
• Festa Major Sant Cristòfol - juliol 
• Nadals – desembre 
• Altres 

Casal de Barri   
Sant Cristòfol 

Associació de Veïns 
Sant Cristòfol 

Direcció: President de l’A.VV. 
Dinamització, Monitors, 

Voluntariat i Col·laboracions 
 

Missió del Casal de Barri: 
 

• La promoció de la ciutadania 
activa i inclusiva.  

 

• La col·laboració, el diàleg i la 
solidaritat entre el veïnatge amb 
la participació del teixit associatiu. 

 

• Facilitar espais dotats 
d’infraestructures i recursos per a 
la participació, l’intercanvi del 
veïnatge i els col·lectius del barri. 

 

• Procurar el desenvolupament 
i el benestar del barri. 



Objectius 

 Mantenir i fomentar la participació activa del veïnat del barri mitjançant les 
activitats existents i noves activitats del Casal de Barri de Sant Cristòfol. 

 Mantenir i fomentar les activitats en les quals participen més activament, com la 
“sardinada popular”, “aperitiu de fi de curs”, “festival de prenadal “sopar de 
castanyada”, “St. Jordi”, “St. Joan” i les “Festa Major de Sant Cristòfol”. 

 Crear lligams amb la xarxa comunitària del barri per tal de treballar necessitats 
dels veïnatge amb una mirada col·laborativa, intercultural, intergeneracional i de 
gènere. 

 Fer ús dels espais disponibles obrint l'espai del Casal de barri Sant Cristòfol per 
fer activitats en col·laboració amb la xarxa d'entitats, associacions i veïnatge del 
barri, i també promoure l’ús d’espais verds al voltant de Casal de Barri, com són 
Els Jardins de Drets Humans (al costat de la Biblioteca Francesc Candel), Jardins 
de St. Cristòfol.  

 
 



 

Activitats consolidades 
 

 Activitats formatives: Cultura general, Català. 
 Activitats lúdiques-formatives: Macramé, Hip-Hop, 

Mandales, Manualitats. 
 Activitats de salut: Gimnàstica, Memòria. 
 Activitats festives del barri: Nadal, Reis, Sardinada 

popular, Sant Jordi, Sant Joan, Festa Major (amb la col-
laboració de la xarxa antirumors). 
Realitzades durant el període 2018-2019 

 Activitats familiars: Jam Sessió (amb La Marina Sona).  
 Contacontes en diferents llengües (Amb mans a les 

Mans). 
 Jugar amb la veu. 
 Anglès . 
 Zumba. 
 Xerrada amb el Servei de Normalització Llinguística. 
 Hort urbà (projecte en procés). 
 RADARS: Acompanyament de gent gran (projecte 

comunitari). 
 

Actualitat 



Propostes de futur 
 

Noves activitats  

• Noves Tecnologies 

• Ampliació d'activitats familiars i amb 
infants. 

• Activitat per fomentar ús idiomes i 
interculturalitat. 

• Activitats de salut i lúdiques: zumba i 
balls. 

• Esdeveniments lúdic-educatius al Casal i 
al  seu voltant (Jardins). 

• Projecte jardí urbà a la terrassa del Casal 
de barri. 



Propostes de futur 

Participació en projectes i accions comunitàries 

 Acollirem al Casal : Projecte Radars (Gent gran), Projecte 
Som-hi (Dones). 

 Col.laboració i intercanvi amb el Casal de barri La Viña. 

 Participació en diverses taules de treball del barri, 
col.laboració activa amb la xarxa d'entitats i associacions del 
barri. 



Com participar i contactar 

 

Telèfon: 933 31 63 94 

E-mail: cbsantcristofol@gmail.com/avvsancristobal@gmail.com 

Facebook: Casal de barri sant Cristòfol 

Com arribar: C Bronze, 7 08038, Barcelona. (Sants-Montjuïc, 
La Marina de Port)   https://goo.gl/maps/f78UwVVvGNjWgR5G7 
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