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Dades bàsiques 2017-2022 
 11 edicions  (5 anys)                                  

 

32 centres cívics i culturals de proximitat (34 espais) 
 

149.391 espectadors/es: 90% general          

                              10% escolar 
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249 grups i companyies 
 

1.717 funcions: 
 1.319 actuacions en directe 
    398 sessions audiovisuals (Petit Cineclub i In-Èdit) 
 

332 activitats complementàries 
 



Evolució del nombre de centres cívics participants 
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Mapa equipaments  
Primavera 2022 



Evolució del nombre de grups i companyies 
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Evolució del nombre de funcions i sessions 
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Evolució del nombre d’assistents 
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Evolució de la mitjana d’assistents per espectacle 
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Activitats complementàries destacades 2022 
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• Itinerari Bruixes i Heretges per Ciutat Vella a càrrec de Marc Jobani. Lligat a 
l’espectacle 200.000 dones. 

• Taller de creació de lletres   
i interpretació de la cançó 
feta pels joves, compartida 
amb Miss Raisa a l’escenari. 



Activitats complementàries destacades 2022 
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• Taller de Hula Hop per a un grup de competició de gimnàstica rítmica de 
persones amb Síndrome de Down amb seu al CC Joan Oliver. Vinculat a 
l’espectacle de circ Breaking Broken Dreams. 

• Taller de poesia visual 
amb grup d'infants de 
4 a 6 anys a 3 centres, 
alguns infants amb 
TEA. Fet per la 
companyia LaBù Teatre 
(espectacle Alma). 



Activitats complementàries destacades 2022 
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• Itinerari de plantes remeieres a Collserola amb l'Evarist March de 
Naturwalks, expert en la transmissió de coneixements en                                                                                                 
botànica i ús de les plantes.                                                                                             
Lligat a l’espectacle                                                                                               
200.000 dones. 

• Taller de cabaret i 
performance per rebre 
el públic de ¿Qué fue 
de Andrés Villarrosa?. 



Activitats complementàries destacades 2022 
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• Expos La volta al barri/ al món en 10 ties, amb diversos col·lectius locals 
(escola, institut, mares d’un casal infantils, fotògrafs).                                
Lligades a l’espectacle La volta al món en 80 ties. 



PROPERA EDICIÓ 

Tardor 2022: 12a edició   
 
32 centres cívics i culturals de proximitat (34 espais) 
 
  34 companyies 
 
  176 actuacions 
 
  54 sessions audiovisuals 
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Comissions de programació 

Comissions de programació ciutadana: 
- CC Parc Sandaru: públic empoderat 
- Auditori Sant Martí: club d’espectadors 
- Casal Font d’en Fargues: associació de veïns 
- CC Casa del Rellotge: veïns i entitats de la Marina 

 
Taules de programació amb instituts: 
- CC Cotxeres Borrell – INS Milà i Fontanals 
- CC Urgell – INS Poeta Maragall 
- CC Besòs – INS Barri Besòs 
- CC Joan Oliver Pere Quart – INS Pedralbes 
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barcelona.cat/districtecultural/ca 

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca
https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca
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