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La Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya 
 
Aquest projecte ja aplega més de 200 equipaments públics i privats per al 
foment del civisme, la convivència i la participació comunitària arreu del 
país 
 
Ja formen part de la xarxa la Federació d’Ateneus de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació d'Associacions de Gent 
gran de Catalunya 
 
 
La Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) és un projecte que 
desenvolupa el Departament de Governació i Administracions Públiques per a 
oferir tots els recursos necessaris per a la coordinació i l’optimització dels 
equipaments cívics de Catalunya per al foment del civisme, la convivència i la 
participació comunitària. 
 
La Xecat es presenta com una xarxa que reconeix els nexes comuns entre 
equipaments cívics, identificant funcions socials de convivència, participació i 
promoció del civisme. L’acció cívica és el punt que defineix els equipaments, 
sense diferenciar-ne la titularitat (pública, privada o social), ni la variable 
nomenclatura de les seves organitzacions (casal, ateneu, club, casino o 
foment). 
 
Aquest projecte de xarxa per a la coordinació i l’impuls del conjunt d’espais 
cívics del país és el resultat de dos anys de treballs realitzats a través de la 
Secretaria d’Acció Ciutadana. 
 
Una eina pels equipaments i la ciutadania 
 
La Xecat s’articula mitjançant una pàgina web (http://xecat.gencat.cat/) que 
proporciona informació a la ciutadania sobre totes les activitats programades 
als equipaments cívics alhora que dota d’eines de gestió dels recursos els 
equipaments adherits. 
 
A la part pública del web, els ciutadans i ciutadanes interessats a participar en 
activitats hi poden trobar una àmplia oferta d’equipaments arreu del país amb 
tota la informació necessària per accedir-hi. També s’hi poden consultar 
notícies entorn el civisme, programacions diverses de dinamització civicosocial 
i la informació necessària relativa als equipaments cívics de Catalunya. 
 
Els membres adherits tenen accés a la intranet, que conté les eines de gestió 
necessàries per a l’intercanvi de recursos, el seguiment de peticions a la xarxa i 
l’elaboració de projectes comuns. 
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L’eina web ha estat desenvolupada per Fundació Equilibri, una ONG catalana.  
Pel desenvolupament de la plataforma tecnològica de la Xecat s’ha volgut 
fomentar l’ús del programari lliure com una oportunitat a Catalunya per 
implantar un model d’innovació obert i xarxes potents amb models organitzatius 
alternatius en el desenvolupament de noves solucions. 
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Els primers passos del projecte 
 
La presentació pública del projecte se celebra després de dos anys de feina 
realitzada pel Departament de Governació i Administracions Públiques a través 
de la Secretaria d’Acció Ciutadana. 
 
En aquest temps s’ha dut a terme una doble tasca: per una banda, s’ha 
desenvolupat el projecte tecnològic i, per altra, s’ha establert un marc de 
cooperació amb algunes entitats catalanes per fomentar les adhesions arreu 
del país. 
 
El procés d’adhesions es va iniciar el novembre de 2009 amb la signatura del 
conveni amb la Federació d’Ateneus de Catalunya. Més tard, la Federació 
d’associacions de gent gran de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis 
van signar també convenis amb el Departament de Governació i 
Administracions Públiques els mesos de febrer i maig, respectivament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fruit d’aquests acords i de la incorporació dels equipaments cívics de la 
Secretaria d’Acció Ciutadana, la Xecat compta avui amb més de 200 
equipaments adherits. 
 
A banda dels casals de gent gran, casals cívics, hotels d’entitats i cases del 
mar gestionats pel Departament de Governació, també són membres de la 
Xecat: 
 
Federació d'Associacions de Gent gran de Catalunya (Fatec) 
 
Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 
 
Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) 
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Relació d’equipaments cívics adherits: 
 
- Foment Mataroní 
- Centre Moral i Instructiu de Gràcia 
- Centre Moral d'Arenys de Munt 
- Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 
- Casino Menestral Figuerenc 
- Casal Catòlic de Sant Andreu 
- Cercle Catòlic de Gràcia 
- Orfeó Martinenc 
- El Centre de Sant Vicenç dels Horts 
- Centre Cultural Nova Badia 
- Lluïsos de Gràcia 
- Lluïsos d'Horta 
- Casino Unió Comercial 
- Ateneu de Cultura Popular 
- Círcol Catòlic de Badalona 
- Centre Cultural els Catalanistes 
- Ateneu Adrianenc 
- Centre Catòlic de Sants 
- Centre Cultural el Social 
- Centre Democràtic i Progressista 
- Associació Soca-rel 
- L'Alzinar Societat Recreativa i Cultural 
- Ateneu Cultural i recreatiu de Santa Margarida de Montbuí 
- Centre Cívic el Passeig 
- Fundació Privada Centre Social Catòlic 
- Centre Agrícola de Sant Genís de Jorba 
- L'Avenç Centre Cultural 
- Patronat de la Catequística 
- Societat Coral i d'Esbarjo la Margaridoia 
- Ateneu de Sant Just Desvern 
- Ger - Entitat Cultural i Esportiva 
- Societat Cultural Hortonenca 
- Societat Cultural Sant Jaume 
- La Masia de la Guineueta 
- Casal Cultural Codinenc 
- Fundació Marianao - CIJM 
- Cal Ros de les Cabres 
- Casal de Gent Gran Can Malet 
- Associació Casal de Gent Gran Can Malet 
- Equipament de Proximitat els Vienesos 
- Associació Centre Social Casa Xorret - Ateneu de la Muntanya 
- Associació Infantil i Juvenil Esplai Itaca de Teià 



   

 

 

 

   

Gabinet de Premsa 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
premsa.governacio-ap@gencat.cat 
935671793  

- Centre Cultural les Monges 
- Ateneu Igualadí 
- Societat d'Esbarjo, Cultura i Esport - la Principal 
- Guiametans per l'Ateneu 
- Ateneu Popular la Fuliola 
- Ateneu Arenyenc 
- Ateneu Agrícola 
- El Centre  
- Centre Fraternal Societat Recreativa Cultural 
- Fundació Privada Casino de Caldes 
- Centre Cívic de Porqueres 
- Casal Cultural de Tremp 
- Centre de Participació Juvenil "Ca n'Humet" 
- Associació Catòlica "Casal de Calaf" 
- Agrupació Congrés 
- Ateneu Santcugatenc 
 
 

12 de juliol de 2010 
 


