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Abans del 1897, l’any de l’annexió a Barcelona de la majoria 
dels municipis del seu pla, la masia de Can Clariana estava 
ubicada al terme municipal de Sant Martí de Provençals, 
però al límit del de Sant Andreu de Palomar, en uns 
terrenys situats entre els actuals carrers de Concepción 
Arenal i Cardenal Tedeschini, ben a prop de la masia de 
Can Ros. Per tant, podem dir que Can Clariana era una 
de les masies que hi havia en tota l’àrea que avui podem 
considerar com a barri en un sentit ampli, com ara Can 
Cascante, Can Berdura, Can Sabadell, Can Xiringoi, etc.

Contràriament a Can Ros, els propietaris de Can Clariana 
conreaven directament els camps, cosa que fa pensar 
que era una propietat més petita que la primera. Ara 
bé, amb Can Ros compartia el fet que els terrenys eren 
travessats pel mateix aqüífer subterrani, que alimentava 
un pou d’aigua fresca i medicinal, i alguns veïns hi anaven 
a beure’n per prescripció mèdica.

Un aspecte a destacar és el fet que un dels propietaris de la 
masia, Pere Boada, a principis del segle XX, hi organitzava 
funcions de teatre.  Aquest era un dels entreteniments 
que el veïnat tenia en aquella època, que, sens dubte, 
significava una manera de relació social entre les persones  
de la zona.  També cal dir que, sembla ser, Pere Boada va 
ser un dels impulsors de les representacions teatrals que 

es feien a l’antiga barriada de Can Berdura, a l’actual nucli 
d’Indians, cap al 1913. I és que aquest personatge era 
actor aficionat, i força famós a Sant Andreu.  Les famílies 
Frau, Mayans i Subirats eren les encarregades d’organitzar  
les actuacions en un dels solars de la barriada, que en 
aquella època era a mig urbanitzar.  Entre les obres que 
s’hi representaven n’hi havia d’autors com Ignasi Iglesias, 
Àngel Guimerà, “Pitarra”, i Folch i Torres.

Anys més tard, ja després de la Guerra Civil, un parent 
de Pere Boada, el mestre d’obres Francesc Boada, es 
va associar amb els germans Joan i Josep Escofet, 
propietaris d’un negoci de transport a Pinar del Río, que 
havien comprat un solar al carrer de Matanzas. En aquest 
solar hi van muntar una pista de ball anomenada Río de 
Janeiro, que a la tarda feia funcions de pista de patinatge. 
Aquest va ser l’origen del cinema Río, inaugurat el 30 de 
maig de 1963, que va arribar a ser una sala d’estrena.  El 
juliol de 2002 va tancar les portes el que va ser el darrer 
cinema del nostre barri.   

Així doncs, Can Clariana, Pere Boada i la seva família, 
estan lligats a les activitats teatrals i lúdiques del nostre 
barri. Això justifica plenament el nom de l’equipament Can 
Clariana  i la sala teatre el de Sala Boada.

CAN CLARIANA
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BREU HISTORIA 
DE L’ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DEL 
CONGRÉS-INDIANS 

L’Associació de Veïns del Congrés-Indians té un important 
arrelament al barri des del punt històric. Els seus orígens els 
trobem a finals dels anys seixanta quan en alguns edificis 
del Congrés va haver-hi problemes amb les teulades i les 
canonades aèries. Mentre que el Patronat mantenia que 
el veïns, com a futurs propietaris dels pisos, havien de fer-
se càrrec de la reparació dels desperfectes, aquests no hi 
estaven d’acord perquè no disposaven de cap contracte 
de propietat dels pisos. Aquesta situació va portar a la 
fundació de l’Asociación de Vecinos VCE-Can Ros el 27 
d’abril de 1969. Al contrari que en d’altres associacions 
creades a l’època, la del Congrés es va dedicar més a les 
qüestions referides als temes legals dels habitatges  que 
a reivindicar equipaments, cosa que pot semblar lògica a 
causa del disseny urbanístic del barri. El primer president 
va ser en  J. Mateo Lloret.

Un any i mig després de la seva fundació, al desembre de 
1970, apareix el primer número del butlletí de l’associació, 
la primera capçalera del qual va ser Noticiario Asociación 
de Vecinos VCE-Can Ros. Aquesta publicació, amb 
diferents capçaleres i formats, s’ha seguit publicant de 
manera força regular fins a l’actualitat, amb el nom d´El 
Butlletí. Associació de Veïns Congrés-Indians. El local 
de l’associació havia de ser el cinema del barri, però 
la construcció del Cine Diamante el 1964 va fer que es 
descartés aquesta funció. 

Al llarg de la seva historia, l’associació ha hagut d’afrontar 
diversos temes polèmics. Per exemple, als anys 70, la 
disputa amb el Patronato de las Viviendas del Congreso, 
per la qüestió de l’accés a la propietat plena dels 
habitatges. Posteriorment, als anys 80, la propietat dels 
terrenys de l’antic camp de futbol va comportar durs 
enfrontaments entre veïns; finalment, els terrenys van 
ser cedits a l’Ajuntament, igual que en el cas de la pista 
poliesportiva. Actualment, aquests dos espais són zones 
verdes. 
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L’any 2003 va ser elegida una nova 
junta de l’Associació de Veïns del 
Congrés. A partir d’aquest moment, 
es van aprofundir les relacions amb 
la gent d’Indians, fins que el 12 de 
març de 2005, l’assemblea general de 
l’associació va aprovar el nom actual 
d’Associació de Veïns del Congrés-
Indians. Un any després, el 2006, 
amb la Llei de Barris, es feia oficial 
la constitució del barri del Congrés-
Indians.
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Durant els següents anys va ser un esforç el manteniment 
de l’activitat com de l’ edifici, amb un constant 
envelliment. És per això que des del 2008 comencem a 
parlar amb el districte per una possible cessió del local,  
i així  no  perdre el patrimoni veïnal. Això ens porta a 
proposar  a l’assemblea de socis la cessió a patrimoni  per 
un temps determinat a condició d’una remodelació , que 

l’associació de veïns continuï amb la seu social i que hagi 
un projecte de gestió cultural. 

Paral·lelament es negocia amb el districte i veïns la 
remodelació de la plaça i baixos del edificis, per tal de 
tenir un entorn equilibrat i diàfan. Aquest procés culmina 
en la inauguració de Can Clariana l’1 de juliol del 2017. 
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COM VA NÈIXER CAN CLARIANA CULTURAL?

Des de la cessió gratuïta del local de I ‘Associació de 
Veïns Congrés- lndians a I’ Ajuntament de Barcelona i per 
acord de la Comissió de Govern de  15 d’abril de 2011, 
hem mantingut la voluntat i interès de poder gestionar el 
nou equipament municipal. Els últims cinc anys, mentre 
tiràvem endavant el manteniment del local situat al 
carrer Felip II 222 fins l’aprovació de les obres,  han estat 
un procés de treball en equip per refermar les tasques 
de  l’associació  al  barri  i al districte.  Al  mateix temps  
hem avançat significativament en el valor del tipus 
d’equipament pel barri i la seva gestió com a epicentre 
cultural.

Com a entitat, el nostre arrelament al barri s’ha consolidat 
amb més de 45  anys d’història. Coneixem el territori, 
som una entitat viva i  treballem amb el veïnat i amb les 
entitats dinamitzant projectes, ja sigui d’una manera 
directa o bé a través de la Coordinadora d ‘Entitats. Tenim 
la força de 332 socis que és una amplia base social i que 
ens dona suport en aquest projecte. Els anys de trajectòria 
associativa ens dóna l’ experiència i la visió social i cultural 
del barri. Les persones que estem a I ‘Associació de Veïns 
Congrés- lndians  tenim  una vocació  vers els valors socials 
de convivència i de democràcia , una manera de treballar 
desinteressada i voluntària pel nostre entorn. Forma part 
del nostre ideari la convicció que tots i totes hem de ser 

partícips actius del nostre entorn social i públic. Som 
una entitat sense ànim  de  lucre.  Així doncs, el nostre 
funcionament es basa en els criteris de transparència i 
participació. 

Assumir el compromís que comporta la gestió de Can 
Clariana Cultural ens fa ser conscients del que implica 
i tenim clar que . hem de tenir un bon equip tècnic de 
treballadors al capdavant i, evidentment, el suport 
municipal. La nova feina que entomem ens implica 
nous objectius i maneres de fer, obrir les portes a nous 
aprenentatges, a noves relacions i a noves dinàmiques que 
ens enriquirà com a associació de veïns i com a ciutadans.

En definitiva, valorem que el nou projecte  del Centre 
Cívic Can Clariana Cultural ha de ser  una  oportunitat  pel  
barri  que  s’ està  transformant.  Cal vehicular  el  projecte  
per copsar  noves  necessitats  i inquietuds  col•lectives , 
oferint  així  noves  possibilitats  de desenvolupament. Ha 
de ser una oportunitat  pel barri i un referent associatiu  
pel territori
 
Paral·lelament es negocia amb el districte i veïns la 
remodelació de la plaça i baixos del edificis, per tal de tenir 
un entorn equilibrat i diàfan. Aquest procés culmina en la 
inauguració de Can Clariana l’1 de juliol del 2017. 
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L’equipament es defineix com un centre sòcio- cultural 
de proximitat adreçat a les arts escèniques. La seva 
programació base, i conseqüència de la tipologia del 
local, serà d’activitats i espectacles referents al teatre, a 
la música, a la dansa, al circ i audiovisuals. Formarà part 
de la xarxa de Centres Cívics i complementarà a altres 
equipaments del districte i de la ciutat.

Centre Cívic Can Clariana Cultural ha  de ser un espai de 
trobada amb la intenció de fer ho servir com a mitja per a 
la difusió de diferents expressions artístiques, que permeti 
participar en activitats culturals i que promogui la cultura 
entre els seus habitants.  La seva programació aportarà 
un canvi en el barri promovent una cultura de proximitat 
, que agrupi entitats i veïnat, posant en valor la “cultura 
dels barris” i “l’equilibri territorial” .

El marc d’actuació i de gestió es defineix en la Gestió Cívica 
Ciutadana. És un tipus de gestió que permet a una entitat 
sense ànim de lucre gestionar un equipament municipal, 
en un procés de concurs públic, i a través d’un conveni i 
subvenció pública.  Aquest conveni el va signar l’associació 
de veïns amb el districte de Sant Andreu el 31 de Maig del 
2017. La durada d’aquest conveni és fins 31/12/2020, amb 
la possibilitat de pròrroga fins el 31/12/2022.

Aquest tipus de gestió implica uns valors i una manera de 
fer molt concrets que segueixen la normativa de bases 
referent a la Gestió Cívica  d’equipaments,  publicada  en  
el BOPB del 23 d ‘abril del 2015. Entenem doncs que la 
gestió cívica és un servei públic, que genera un valor afegit 
en el seu entorn per què  és un projecte social de cohesió 
veïnal.

Can Clariana s’ha dissenyat per encabir serveis culturals 
amb sales especialitzades  per realitzar els  tallers  
i  programació  d’espectacles   i  sales  de  treball  
(administratiu,  de reunions...) i espais per fer petites 
exposicions locals. 

QUÈ ÉS CAN CLARIANA 
CULTURAL?
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S’ estableix com un nou epicentre del barri, entès com un 
espai:

• Que desplega el projecte cultural a través d’un 
pla de gestió cívica amb una estructura regulada 
i democràtica, dirigit per un equip de treball 
especialitzat, amb una sostenibilitat  cultural i 
econòmica.

• Ha de ser concebut com un espai de mostres 
artístiques així com un espai de transformació 
permanentment i de trobada i convivència.

• Multidisciplinari on s’hi desenvolupen serveis 
culturals i activitats de creació en diferents àmbits de 
la cultura popular i contemporània

• De suport a organitzacions culturals del barri, per la 
seva integració i la creació de sinergies entre elles.

• Que fa de plataforma per la formació, creació y 
difusió del fet artístic- cultural. 
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COM FUNCIONARÀ?

Un equip tècnic humà estarà designat per l’associació 
de veïns integrat per diferents perfils professionals i 
específics: director/a, dinamitzador/a, dos informadors/es 
i un tècnic de so. La seva funció serà organitzar, coordinar 
i gestionar l’activitat del centre cívic.

La participació ciutadana es farà a través de diversos 
canals:

Comissió Gestora

La Comissió Gestora estarà formada per l’Associació de 
Veïns Congrés-Indians, un representant de cada entitat 
adherides al projecte de gestió, un representant de 
l’Assemblea d’Activitats, i el /la Director/a. 

La Comissió Gestora és el màxim òrgan de decisió i 
l’instrument que facilita l’articulació de la participació, la 
programació i la gestió de l’equipament. 

Les tasques prioritàries de la Comissió Gestora són: establir 
les coordinacions necessàries per tal de garantir el bon 
funcionament de l’equipament així com la compatibilitat 
dels diferents usos dels espais amb les activitats de la 
programació.

Assemblea d’Activitats i Espai Ateneu

L’Assemblea d’Activitats serà un espai de treball que 
es reunirà per tal d’avaluar la marxa del projecte i, si 

cal, proposant millores. L’Assemblea serà convocada 
pel Director/a de l’equipament segons la necessitat ho 
convingui i hi tindran dret d’assistència l’Entitat Gestora, 
l’Equip Tècnic Humà Professional i les persones que 
participen en el dia a dia de l’equipament (usuaris).

L’Espai Ateneu serà un mecanisme real de participació 
i consulta ciutadana, així com una porta d’entrada a 
persones que es volen implicar de manera activa en un 
projecte col·lectiu.

Estan particularment cridats a participar en l’Espai 
Ateneu:

A més de:  l’entitat gestora, treballadors, les persones que 
participen en el dia a dia de l’equipament.

Els següents: entitats del barri que manifestin interès 
en formar part de l’Espai; grups informals i col•lectius 
interessats; entitats de la ciutat afins a la gestió cultural i 
a la gestió ciutadana, les institucions que col•laboren amb 
l’equipament; veïns i veïnes.

Consell de l’equipament

El Consell de l’equipament estarà format per membres 
designats per l’ajuntament i membres designats per 
l’entitat gestora i obert als partits polítics. Aquest Consell 
serà convocat en reunió per l’entitat gestora un mínim 
d’un cop l’any. 

EQUIP DIRECTIU

COMISSIÓ GESTORA

ASSAMBLEA D’ACTIVITATS

ASSOC. VEÏNS CONGRÉS - INDIANS
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TEATRE: teatre professional; teatre amateur; 
teatre per a tots els públics i infantil;  teatre 
musical, teatre de text, gestual, objectes; teatre 
social; teatre del foc; teatre Inclusiu (diversitat 
funcional).

• Realitzar tallers relacionats amb el teatre i els 
diferents generes. 

• Establir el Teatre Social com a eina de 
transformació social i de democratització 
del fet creador. Posar el teatre en tota la seva 
amplitud al servei de les persones.

• Acostar el teatre a les escoles i que aquest 
estigui present en el seu programa escolar i com 
a activitat extra escolar.

• Promoure Residències escèniques.

• Crear una coordinadora que aglutini tots 
els grups de teatre del barri, per a crear 
lligams entre els diferents grups i estendre 
la participació i intercanvi al districte (Taula 
Cultural). 

• Mantenir un equilibri constant, entre les 
propostes que arribin de caire professional i els 
projectes amateurs, així com l’equilibri entre els 
diferents gèneres teatrals.

• Donar suport a grups amb producció pròpia.

MÚSICA

L’activitat Musical tindrà les següents línies 
d’actuació:

• Promoure, agrupar i facilitar l’activitat musical 
del nostre barri en les diferents vessants: 
Cant Coral; Grup musical del Congrés-
Indians; Musico-Teràpia; Percussió de tabals 
tradicionals; Concerts de diferents estils.

• Realitzar tallers relacionats amb el mon de la 
música.

• Mantenir un equilibri constant entre les 
propostes que arribin de caire professional i els 
projectes amateurs, així com l’equilibri entre els 
diferents estils de música.

• Donar suport a grups amb producció pròpia.

DANSA

L’activitat de Dansa tindrà les següents línies 
d’actuació:

• Promoure, agrupar i facilitar l’activitat musical 
del nostre barri en les diferents vessants: 
Ddansa Inclusiva (Diversitat Funcional) ;dansa 
Popular ; dansa Contemporània; danses 
Modernes (Hip-Hop, Funk, etc...); danses del 
Món (Dansa Africana, Dansa del Ventre...).

• Realitzar tallers relacionats amb el mon de la 
dansa.

• Mantenir un equilibri constant, entre les 
propostes que arribin de caire professional i els 
projectes amateurs, així com l’equilibri entre els 
diferents estils de dansa.

• Donar suport a grups amb producció pròpia.

QUÈ ES FARÀ A CAN CLARIANA?
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LITERATURA, POESIA I 
NARRACIÓ

L’activitat vinculada a la Literatura tindrà les 
següents línies d’actuació:

• Promoure, agrupar i facilitar l’activitat literària 
del nostre barri en les diferents vessants com 
l’escriptura creativa els contes per adults, 
literatura escrita i oral i la poesia.

• Realitzar tallers relacionats amb el mon de la 
Literatura.

• Mantenir un equilibri constant, entre les 
propostes que arribin de caire professional i els 
projectes amateurs, així com l’equilibri entre els 
diferents generes.

• Donar suport a grups amb producció pròpia.

CINEMA, DOCUMENTALS, 
FÒRUMS I ALTRES

L’activitat de Cinema tindrà les següents línies 
d’actuació:

• Promoure, agrupar i facilitar l’activitat literària 
del nostre barri en les diferents vessants: curt-
metratges; cinema d’animació; documentals; 
cine-fòrums, etc.

• Realitzar tallers relacionats amb el mon del 
Cinema i Televisió.

• Mantenir un equilibri constant, entre les 
propostes que arribin de caire professional i els 
projectes amateurs, així com l’equilibri entre els 
diferents generes.

• Donar suport  a la programació pel•lícules 
d’interès o amb producció pròpia

AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

Ens interessa la difusió audiovisual de les produccions 
de l’equipament i poder intervenir amb la innovació 
en aquest camp cada més a l’ordre del dia.

Col·laboració amb INCUBIO: com a productora 
d’innovació audiovisual, que desenvolupa tecnologia 
d’escenografia i projectes diversos relacionats amb 
les arts escèniques. Podem establir  una línia de 
treball en el  nou equipament aplicant proves pilots 
relacionades amb les arts audiovisuals i les arts 
escèniques que es duguin a terme al Canòdrom. Ells 
tenen la tecnologia i nosaltres l’equipament. 

ACCIONS COMUNITÀRIES

El nou equipament Cultural ha de donar resposta en 
aquelles qüestions que si bé no son o no entren del 
tot en l’activitat principal, si que d’alguna manera 
poden donar a conèixer activitats individuals 
(pintura, fotografia, etc.) que necessitin d’un espai 
per desenvolupar la seva tasca. També tallers grupals 
de desenvolupament social. Per tant, serà un espai 
de relació, expositiu i de suport a l’associacionisme 
del barri.
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Des de l’inici l’associació de veïns ha tingut molt clar 
com havia de ser el nou projecte de Can Clariana, que es 
resumeix en cinc fases:

Primera  fase  (abril- setembre  2016):  Visita  a  altres  
equipaments  gestionats per entitats com Ateneu L 
‘Harmonia, Ateneu  popular 9barris Can Portabella i Centre 
Cultural La Farinera del Clot..., per tal de conèixer la tasca 
feta en aquests equipaments 

Segona fase (paral·lela a /’anterior): reunions de junta 
per concretar línies generals del projecte. Presentació de 
la proposta a I ‘Assemblea anual de socis de I ‘Associació 
de Veïns Congrés - lndians realitzada el 18 de Maig 2016, on 
és va aprovar per unanimitat.

Tercera fase (juny- setembre 2016): trobada amb entitats 
culturals  del  barri afins al projecte i persones a títol 
individual. lnici de treball en xarxa . Hem valorat des de 
l’inici la implicació de certes entitats del barri relacionades 
amb la nostra proposta.  Han enriquit el projecte aportant 
la seva experiència i múltiples mirades.

Quarta fase (octubre- novembre 2016): Buidatge de les 
aportacions de les entitats i anàlisi de context. Redacció 
de l’esborrany del projecte.

Cinquena fase (desembre 2016 - febrer 2017): Avaluació 
i  reformulació de l’esborrany del projecte en sessions de 
treball amb aquestes entitats culturals  del barrí. Redacció 
del projecte final per  la seva presentació en data Març del 
2017.

COM ES VA ELABORAR EL PROJECTE DE GESTIÓ?
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  UNES QUANTES FOTOS DE LA TRANSFORMACIÓ....D’OCTUBRE DE 2015 A JULIOL DE 2017
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Col·laboradors
AREP
ARTENEA
TEATREVIU
CONGREGACIÓ DIABÒLICA
ATTIKUS
COMISSIÓ DE FESTES DEL CONGRÉS
GRUP DE TEATRE MAI L’HEM VIST
MAR ESTEBAN
DOLORES RODRÍGUEZ.

Imprimeix
GRAMAGRAF  S.C.C.L
www.gramagraf.cat 

Associació de Veïns i Veines Congrés Indians
C/ Felip II, 222
Telf. 93 340 70 12 
Dilluns 18h a 20h, Dimarts 18h a 20, 
Dijous 11h a 13h i 18h a 20h 

         www.avvcongresindians.com

         Associació de Veïns i Veines 
         Congrés Indians
         Us convidem a dir m’agrada a la 
         nostra pàgina i us posarem al dia 
         dels esdeveniments. 

         butlletí.congresindians @gmail.com
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LUCY (Lucy) 
Luc Besson 
França | 2014 
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EUA | 2013 

Divendres

28_07 | 22 h

IntersteLLar
Christopher Nolan 
EUA i Regne Unit | 2014 
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Marte  
(The MarTian)
Ridley Scott 
EUA | 2015 

Cinema   
a la fresCa 

del 7 al 28 juliol
2017

Canòdrom, Parc de Recerca Creativa
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