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Memòria Centre Cívic El Roure 2014 i 2015 

I. MEMÒRIA DEL CENTRE CÍVIC 

2014-2015 

Introducció 

Missió 

El Centre Cívic El Roure es concep com un equipament cultural. És un espai de trobada 

i d’interrelació social i intergeneracional amb la finalitat de promoure el civisme, el gust 

per la cultura, la creació artística, la formació, la promoció hàbits saludables, 

l’entreteniment i la diversió. Acull i promou activitats socioculturals, professionals i 

associatives que fomentin el creixement personal, el desenvolupament cultural, la 

cohesió social i comunitària i el foment del voluntariat al municipi de Begues, entre 

d’altres. 

Justificació 

L’any 2008 es va encarregar un Estudi de programació del Centre Cultural polivalent i 

de la Biblioteca de Begues a la Diputació de Barcelona. En aquest document es fan les 

consideracions adients per tal que l’equip de govern prengui les decisions oportunes per 

poder desenvolupar el projecte de construcció del Centre Cívic. Es fa una anàlisi de la 

situació actual pel que fa als equipaments culturals i a les característiques de la població 

de Begues. La majoria d’equipaments existents no s’adeqüen suficientment a les seves 

funcions i usos ni poden complir amb les expectatives de creixement del municipi. Més 

tard i segons els estàndards marcats pel PECAT es posa de manifest la necessitat de 

crear una nova biblioteca adaptada al creixement de la població de Begues i un Espai 

escènic E1 que es concreta amb la sala de volum únic i grades retràctils anomenada 

Teatre El Goula.  

A partir d’aquesta anàlisi de la Diputació es comença a treballar amb el projecte 

urbanístic, que guanya l’equip d’arquitectes d’ Ignasi Arbeloa, Marc Folch i Pilar 

Calderon. 

Paral·lelament, s’engega un procés participatiu amb les entitats del municipi i amb les 

regidories implicades  per tal que traslladin les seves necessitats funcionals i es puguin 

tenir en compte a l’hora de dissenyar el projecte arquitectònic.  Cal destacar, també, que 

es van fer visites a d’altres municipis com ara la Llagosta, Santa Eugènia de Girona, 

Cardedeu, Sant Vicenç de Montalt, etc.  per tal de recollir informació de diferents 
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models de funcionament. Finalment la construcció de l’equipament comença el juliol 

del 2010. 

Se’n carrega a l’empresa Bissap el Pla local d’Equipaments Culturals (PLEC) i l’Estudi 

de programació del Centre Cívic (EPEC), 2011 amb l’objectiu de complir els requisits 

establerts del Departament de Cultura a la resolució CMC/492/2010, de 15 de febrer, i 

prenen com a marc normatiu  de referència el Decret del Pla d’Equipaments Culturals 

de Catalunya 2010-2020 (Decret 40/2010, de 16 de març. 

Es tracta, bàsicament, d’un mapa previsional d’equipaments culturals i una proposta de 

gestió (una societat limitada) i una explotació dels usos. 

El 2013 ens posem en contacte amb la Diputació de Barcelona i li encarreguem un 

document que adapti l’anterior ja que es veu inviable crear una societat limitada i s’opta 

per la gestió directa. Aquest document  Centre Cívic de Begues. Recursos per a la 

gestió i la programació dóna una sèrie de recursos per a la gestió i una proposta de 

coordinació a través de l’Oficina Tècnica i un conjunt de bones pràctiques.  

Després d’un període difícil en el desenvolupament de la construcció de l’edifici, la 

biblioteca s’inaugura el juny del 2014 i el centre cívic el 18 d’octubre del mateix any. 

Uns mesos abans de la finalització de les obres l’Ajuntament engega un procés de 

participació per posar nom al Centre Cívic. Es fan unes propostes entre diferents 

opcions consultades al Centre d’Estudis Beguetans i a persones de Begues. La votació 

popular va donar més vots a la proposta El Roure, amb motiu de l’arbre que configura 

la silueta del Centre Cívic. 

El dia 1 de juliol de 2014 es va fer el trasllat dels serveis de Cultura, Joventut, Ocupació 

i Gent Gran. Al setembre es van posar en marxa l’Espai Nou i el Punt jove. 

La inauguració del Centre Cívic va ser el 18 d’octubre de 2014 amb la presència del 

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Artur Mas. Es va fer una 

visita a les instal·lacions, els parlaments i un aperitiu. Les entitats també van col·laborar 

en aquesta celebració: la Coral Montau va cantar dues cançons, els gegants Cristòfol i 

Eulàlia van donar la benvinguda a la comitiva, els actors d’SpaiDart van fer una 

performance sobre els valors i la feina que fan les entitats al municipi i els Timbalers de 

Begues van posar fi a la festa. Va ser una diada molt esperada pel poble de Begues i tot 

es va desenvolupar d’una forma correcta. 

El 26 de novembre de 2014 s’aprova el Reglament d’ús del Centre Cívic de Begues i 

l’Escorxador que té com a finalitat regular el funcionament del Centre Cívic i 

l’Escorxador. 

El 23 d’octubre de 2015 vam voler celebrar el primer any de Centre Cívic. Vam 

preparar un seguit de fotografies que donaven mostra dels actes més emblemàtics que 

s’havien dut a terme, vam fer un tastet de música i vam aprofitar per inaugurar la nova 

pàgina web del Centre Cívic. www.centrecivicelroure.cat. 

http://www.centrecivicelroure.cat/
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Descripció de l’equipament  

El Centre Cívic es constitueix com l’equipament sociocultural  de referència del 

municipi. Els quasi 3.500 m2 de superfície útil i els més de 1.900 m2 d’espais exteriors, 

posen de manifest la complexitat i les possibilitats d’aquest equipament que es 

configura a l’entorn de la Biblioteca i el Centre Cívic, integrant serveis de lectura 

pública, espais escènics, formatius, expositius, l’Espai nou per a la gent gran, seu 

d’entitats, bucs d’assaig i de creació, despatxos i el Punt Jove.  

La concentració dels serveis socioculturals d’aquest equipament, situat en un espai de 

centralitat urbana a tocar de la riera, està creant unes sinergies importants en el conjunt 

de la població de Begues. 

La biblioteca disposa de 968m2, dels quals l’aula polivalent i les aules 1 i 2 de la planta 

primera que es comparteixen entre els dos equipaments. 

La planta baixa acull els serveis d’Informació general i vestíbul, biblioteca, aula 

polivalent, Punt jove, Teatre El Goula, Espai expositiu Lina Font, buc musical gran, sala 

de reunions, buc musical petit, a més de magatzems, camerinos, infermeria, passadissos, 

etc. 

El vestíbul no és només l’entrada de l’equipament sinó que també estructura el conjunt 

del centre. Aquest vestíbul té un grau de versatilitat que permet organitzar-hi diferents 

tipus d’activitats: exposicions, actes de petit format, lectures públiques, espai de trobada 

entre els diferents usuaris, etc. El buc musical gran té força activitat: és la seu de la 

Coral Montau, amb totes les seves seccions, de +kritme amb la seva formació en dansa, 

els Timbalers amb el seu assaig setmanal, el cor de Caramelles els mesos en què 

assagen i, a més,  és l’espai on s’organitzen multitud d’activitats de mitjà format. El 

buc musical petit té, de moment, un ús més restringit a l’espera de poder donar-li més 

contingut. El Punt Jove dóna servei a les persones que volen fer ús de les noves 

tecnologies. 

Finalment el bar-restaurant Sis, concessió administrativa, fa el servei d’àpats per a la 

gent gran del municipi, a part de cobrir l’horari de 10.00 a 19.30h els dies laborables. 

També té el compromís de romandre obert durant les actuacions programades al Teatre 

El Goula. 
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Serveis que ofereix el Centre Cívic   

 

Les grans línies d’activitat del Centre Cívic El Roure són les següents: 

Programació cultural  

Programació escènica i musical de caràcter professional 

A partir del novembre de 2014 hem programat activitats professionals al Teatre 

bàsicament. La majoria d’aquests actes han tingut el suport del Programa.cat de la 

Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Més endavant ja es valorarà amb 

detall però l’aportació econòmica d’aquests dos organismes ha oscil·lat entre el 40 i el 

60 %. La finalitat era acordar una programació progressiva, tal com ens indicava 

l’estudi fet per la consultora cultural Bissap (2011). S’ha pensat una programació 

variada per a públics generals, públics familiars i públics escolars. 

Activitats de formació i programació sociocultural. 

S’ha donat suport a grups locals emergents i  a activitats i actes oberts d’entitats i 

promotors (Bissap 2011). Les entitats de Begues han fet les seves propostes culturals al 

municipi, a les quals ens hi referirem més endavant amb més detall, però a tall 

d’exemple podem esmentar des de les actuacions de la coral Montau, en les seves 

seccions diverses, al concert organitzat per Xiruca jazz, al festival d’estiu  d’Alba 

Vilanova, etc. 
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L’àmbit  de formació s’ha vist nodrit per les propostes formatives de la Xarxa 

d’Intercanvi de Coneixements, de les activitats promogudes per les entitats (+kritme, 

SpaiDart, coral Montau, etc.), les activitats programades per l’Espai Nou i, sobretot, les 

activitats formatives de l’àrea d’Ocupació. Més endavant en parlem amb més detall.  

Punt Jove 

Espai TIC, espai de trobada juvenil i espai de lectura juvenil. Organitza activitats de 

lleure i de formació per a nois i noies. És un punt molt important per a l’atracció de 

públic jove. La col·locació del billar al vestíbul i la taula de tennis taula que posem a 

fora quan arriba el bon temps en són un exemple. 

Servei d’Ocupació local 

Servei d’orientació laboral personalitzada amb tècniques de recerca de feina i 

participació en programes específics per millorar l’ocupabilitat. Formació. 

Espai Nou, Gent gran i Participació Ciutadana 

L’Espai Nou és el punt de trobada, assessorament i consulta de serveis i activitats per a 

la gent gran. S’hi desenvolupen activitats de dinamització social i cultural, de promoció 

d’hàbits saludables i de benestar social, de formació permanent i de lleure. S’hi acullen, 

també, les iniciatives individuals i col·lectives de la gent gran, s’afavoreix i es potencia 

l’intercanvi generacional i es fomenten les pràctiques solidàries, de voluntariat i de bon 

veïnatge. 

Activitats i cessió d’espais. Protocols necessaris  

Segons el Reglament d’ús del Centre Cívic i l’Escorxador les entitats inscrites en el 

registre municipal d’entitats poden fer ús dels espais municipals. Per tot això hem hagut 

d’elaborar protocols que regulin les diferents activitats que es realitzin amb l’objectiu de 

garantir els mitjans i espais i assegurar les mateixes condicions per a tothom. 

Vam començar per elaborar els protocols de funcionament dels aspectes més destacats 

de l’activitat que es desprenia del Centre Cívic:  

a. Les sol·licituds de cessió d’espais amb la corresponent fitxa tècnica de 

descripció de les necessitats relacionades amb el teatre. 

b. En paral·lel es van crear tots els googles calendars necessaris dels espais i es va 

donar accés a totes les persones que necessiten saber les activitats que s’hi duen 

a terme. Aquesta eina ens ha resultat imprescindible per a una bona coordinació 

interna entre el Centre Cívic i les entitats (ús dels espais) com externa amb 

l’Ajuntament. 

c. El protocol per regular el servei d’impressions per a les entitats. Abans de la 

posada en marxa del Centre Cívic es feia en autoservei a Cal Pere Vell sense cap 

control. Ara s’ha regulat i la fotocopiadora registra el nombre d’ impressions 

que les entitats sol·liciten. 
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d. El protocol per a la sol·licitud d’armaris. Els 16 armaris que es van pensar per a 

ús de les entitats es poden demanar justificant-ne la seva utilització. 

Més endavant detallarem l’ús del Centre Cívic per part de les entitats. 

Venda d’entrades en línia 

Durant bona part de l’any 2015 vam elaborar l’ordenança de preus públics que regula 

les activitats que es duen a terme al Centre Cívic i en concret els preus de la venda 

d’entrades dels espectacles que s’hi fan  

Durant aquest any 2015 hem elaborat la pàgina web del Centre Cívic 

http://www.centrecivicelroure.cat/ Aquest pàgina ens permet per una banda 

promocionar i difondre els actes que es realitzen al Centre Cívic i de l’altra facilitar al 

màxim els tràmits administratius relacionats amb la gestió d’espais. A més, després 

d’entrevistar-nos amb diferents proveïdors d’empreses de tiqueting, hem arribat a la 

conclusió que l’empresa 4tickets ens pot fer la venda d’entrades en línia a un cost força 

raonable (0,85 € de comissió per entrada i un 0,5 % del servei de TPV. Estem encara en 

fase molt inicial però pensem que és una eina que ens serà de gran ajuda. 

Protocol d’ús de portàtils 

A l’edifici hi ha 15 ordinadors portàtils per a ús de les necessitats que es generin per 

part del Servei d’Ocupació i, en concret, pels cursos de formació que s’ofereixen a la 

població aturada i/o amb necessitats formatives. 

Protocol de tauletes 

A l’edifici hi ha 15 tauletes per a cedir a les persones que ho sol·licitin, sempre dins de 

l’equipament i sota la supervisió del personal del Centre Cívic. Aquest protocol encara 

no ha entrat en funcionament. 

Servei de recollida de correspondència 

Les entitats tenen a Informació el punt de recollida de la seva correspondència. 

Suport a la creació 

Pel que fa a la creació artística s’ha engegat el projecte Un pont d’art vigent al vestíbul 

del Teatre El Goula. Ens hi referirem més endavant. 

Com ja hem dit, tenim encara pendent de desenvolupar el projecte de l’ús del buc 

musical petit per a nous creadors. En aquests moments tampoc no tenim gaire clar si hi 

ha demanda i per això començarem amb l’adquisició d’un teclat i més endavant 

comprarem altres elements musicals sempre que detectem aquesta necessitat.. 

Espai de trobada 

El Centre Cívic és un espai de trobada essencialment que es reflecteix sobretot en el 

gran vestíbul de l’equipament. Aquest espai s’ha concebut com un element vertebrador 

de l’edifici i el primer lloc on les persones es troben i es relacionen. L’espai dels bancs i 

http://www.centrecivicelroure.cat/


 

11 

 

butaques permet aquest primer contacte amb les persones, el temps d’espera dels pares i 

mares per recollir els infants que fan activitats, espai per a exposicions de tot tipus, 

petites reunions improvisades, etc. 

El bar completa aquesta perspectiva com a lloc d’esbarjo, d’interrelació, de diversió. Es 

posa en marxa el març de 2015 i és un element imprescindible per a la dinamització de 

l’espai. A més se’n carrega del servei d’àpats per a la gent de gran de Begues. Amb una 

certa regularitat ha organitzat concerts de música en directe al seu espai. 

Difusió 

Editem dos programes desplegables amb la programació cultural estable que repartim 

juntament amb el butlletí municipal del febrer i del setembre.  

Per a cada espectacle fem cartell i fulletons que pengem als plafons municipals i 

repartim per als llocs de major freqüència de públic. També els pengem a la porta de 

l’edifici i a l’Espai Nou i al Punt Jove. 

Fem difusió dels actes a la pàgina web de l’Ajuntament de Begues i a les seves xarxes 

socials. També fem difusió electrònica a les entitats municipals, a les escoles i a 

col·lectius d’interès. 

Des que hem posat en marxa la pàgina web del Centre Cívic, a l’octubre de 2015, 

http://www.centrecivicelroure.cat/ tenim una eina més de promoció i de difusió de les 

activitats relacionades amb el Centre cívic. 

Les xarxes socials facebook El Roure centre cívic i twitter @ccelroure, des de la seva 

posada en marxa al mes d’octubre, també col·laboren a la difusió de les activitats. 

Vam dissenyar els logos del Centre Cívic El Roure. Després de valorar les diferents 

propostes que l’empresa de disseny ens va oferir, vam optar pel logo de la silueta del 

Centre Cívic. Aquest logo ens permet donar una visió de conjunt de tot l’equipament 

(logo 1) com específic per a cadascuna de les àrees que el composen, que es concreta 

amb una franja del logo i amb un color diferent: l’Espai Nou color verd, el Punt jove 

color blau, el Teatre el color magenta i el bar Sis el color vermell. 

 

 

http://www.centrecivicelroure.cat/
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Totes les instàncies i protocols del nostres serveis estan publicats a la web del Centre 

Cívic: 

www.centrecivicelroure.cat 

Equip humà 

El personal adscrit al Centre Cívic és el següent: 

Equip tècnic 

a. Direcció i tècnica de Cultura 

Vetlla pel bon funcionament de l’equipament, el seu ús i la seva conservació. 

Supervisa la gestió d’espais i les condicions generals establertes al Reglament d’ús del 

Centre cívic i altres procediments normatius. 

Coordina el personal del Centre Cívic i fa d’enllaç amb la Biblioteca i l’Ajuntament. És 

l’enllaç amb les concessions administratives de tècnics de so i de llums, el bar, la neteja 

i els altres contractes de manteniment. 

Gestiona el pressupost cultural i de manteniment del Centre Cívic. 

Se’n carrega de la programació cultural del Teatre El Goula i de la seva valoració 

pertinent. 

És la tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Begues: coordina el cicle festiu de la 

població de Begues, el pressupost de l’àrea de Cultura conjuntament amb la regidoria i 

és la referent del teixit associatiu cultural. 

b. Tècnic de Joventut i d’Ocupació.  

És el responsable del Punt Jove, ofereix tot tipus d’assessorament juvenil als joves. 

Elabora, dissenya, dur a terme i avalua el Pla Local de Joventut. 

Coneix les accions d’entitats i organismes dirigides a joves. 

Planifica, organitza i gestiona activitats, programes i projectes destinats a joves. 

http://www.centrecivicelroure.cat/
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Elabora material de difusió. 

És el responsable del Servei d’Ocupació Local. 

Coordina entrevistes ocupacionals amb els demandants d’ocupació. 

Ofereix eines i recursos per la cerca de feina. 

Gestiona els plans d’ocupació de les diferents administracions. 

c. Tècnica de Participació i de Gent gran. 

Analitza les necessitats de la gent gran activa del municipi. 

Elabora el projecte anual de la gent gran del municipi conjuntament amb la regidoria. 

Coordina i supervisa les accions programades per a la gent gran a l’Espai Nou i el servei 

d’àpats. 

Gestiona la partida municipal destinada a la gent gran conjuntament amb la regidoria. 

Gestiona els espais de la gent gran. 

Fa l’atenció al públic de la gent gran. 

Avalua les activitats realitzades. 

Aquest equip tècnic, conjuntament amb la direcció de la biblioteca, es coordina 

mitjançant l’Oficina Tècnica. El seu objectiu és aconseguir un nivell òptim de 

coordinació entre les diferents àrees, espais, activitats i projectes en general, impulsar i 

fer el seguiment de programes d’actuació conjunta,  recollir, estudiar i avaluar l’interès i 

la viabilitat de les propostes de les entitats o de col·lectius en general, mantenir el 

contacte amb les diferents àrees de l’Ajuntament i vehicular les propostes i els projectes 

que ens afectin, etc. 

Equip administratiu 

a. Auxiliar administrativa (dedicació completa).  

Se’n carrega de l’atenció al públic dels dies que li corresponen i de dur a terme totes les 

tasques que se’n derivin, així com gestionar tots els correus dels diferents serveis del 

Centre Cívic. 

Se’n carrega de la gestió de les tasques administratives del Centre Cívic com la cessió 

d’ús d’espais, préstecs de material i coordinació d’altres serveis, així com de 

l’elaboració dels protocols i documents necessaris per a cada tràmit. 

Se ‘n carrega del Registre públic al Centre Cívic. 

Se’n carrega de tota la gestió administrativa de les subvencions que ens arriben a través 

de la Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya (Programa.cat i Escola va de 
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bolo) les seves justificacions i les tasques que se’n derivin per al compliment de les 

bases. 

De l’elaboració de continguts i posada al dia de la pàgina web del Centre Cívic El 

Roure, així com de la difusió a través de diferents mitjans. 

De la gestió econòmica dels espectacles del Teatre i dels cobraments corresponents 

regulats per l’Ordenança de preus públics. 

Dóna suport administratiu a la Direcció del Centre Cívic i a la Regidoria de Cultura. 

b. Auxiliar administrativa (11 hores) 

Se’n carrega de l’atenció al públic dels dies que li corresponen i de dur a terme totes les 

tasques que se’n derivin. 

Se’n carrega del disseny i la difusió dels cartells, fulletons, etc. dels actes que se 

celebren al Centre Cívic i dels que depenen directament de la Regidoria de Cultura. 

Dóna suport administratiu al Centre Cívic i a la Regidoria de Cultura. 

Gestiona les subvencions de la Xarxa de la Diputació de Barcelona. 

És la responsable de l’arxiu del Centre Cívic. 

c. Tècnic de manteniment i conserge 

Revisa tot allò que faci referència al bon funcionament de l’edifici del Centre Cívic i 

Biblioteca: lavabos, sensors, extintors i mànegues, alarmes i incendis, etc. 

Fa el manteniment dels subministraments de l’equipament: biomassa, climatització, 

llum, etc 

Atenció i Informació en general de la ciutadania. 

Gestiona les necessitats que sorgeixin a nivell tècnic i vehicula les possibles solucions 

tant amb els responsables de les diferents àrees del Centre Cívic  com amb la resta del 

personal de l’Ajuntament. 

Prepara dels espais per a les activitats requerides per la població al Centre Cívic: 

muntatge i desmuntatge amb tots els mitjans que es requereixin. 

Controla els accessos i el personal que fa ús de l’equipament. 

Fa tasques de suport a la programació d’activitats del Centre Cívic, del Teatre El Goula 

i de la Biblioteca La Ginesta. 

L’equip administratiu es coordina a través de l’Oficina administrativa, formada per la 

direcció del centre i el personal administratiu i de manteniment. En aquestes reunions 

posem en comú tots els elements que sorgeixen, tant si són problemes com aspectes que 

cal millorar, coordinem les tasques de cadascú i millorem tots els processos, analitzem 
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el funcionament dels protocols i proposem millores si cal, coordinem les dedicacions al 

servei en funció dels requeriments de formació o d’assumptes propis, etc. 

Els serveis de sonorització i il·luminació, neteja, manteniment de la climatització i bar i 

restaurant estan externalitzats. 

Horari 

El Centre cívic funciona durant tot el dia. A partir de les 9.30 h fins a les 21.30 h. 

Durant la franja del migdia no hi ha personal del Centre Cívic però queda coberta pel 

bar restaurant SIS. 

L’atenció al públic és de dilluns a divendres i amb l’horari següent: matins de 10.00 a 

12.00 i tardes de 17.00 a 19.30 h. L’atenció al públic de l’Espai Nou és dijous de 9.30 a 

13.00 h 

El Punt Jove està obert dimarts, dijous i divendres de 17.00 a 20.00 h, dimecres de 

17.30 a 20.00 h i dijous de 9.00 a 13.00 h 

L’Espai Nou de les 9.30 h fins a les 20.00 h 

Fora d’aquests horaris l’equipament s’obre per a les activitats de la programació cultural 

estable i les activitats que es programin des de les entitats i que s’hagin autoritzat 

prèviament. 

II. PROGRAMACIÓ CULTURAL 

ESTABLE 2014-2015 

Descripció de les activitats 

Programació Cultural estable 

a. Novembre-desembre 2014 

Vam començar amb una programació intensa i diversa. Volíem donar a conèixer la 

posada en marxa del Teatre el Goula i vam dissenyar una programació de set 

espectacles: Go Higher de Gospel Messengers, 1714,El setge de Barcelona,  Poesia als 

parcs amb Sònia Moll, Clara Peya i Salem Zenia,  La màgia del mag Lari, Mamma Mia, 

Bambi, una vida al bosc i Conte de Nadal amb SpaiDart. A més, fora de programa i 

amb l’objectiu d’acostar el jovent al Centre Cívic vam programar un Concert de 

Mishima. 

Prèviament ens havíem donat d’alta del programa SPEEM (Sistema d’Equipaments 

Escènics i Musicals de Catalunya) ja que és una condició imprescindible per obtenir 
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subvencions per a la programació estable municipal del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. En aquesta ocasió vam sol·licitar l’espectacle de Gospel 

Messengers i Bambi, una vida al bosc al Programa.cat. 

 

 

 

Aquests tres espectacles van generar ingressos. Messengers va tenir una entrada de 110 

persones i Bambi una vida al bosc 159. La màgia del mag Lari va ser un espectacle a 

risc i va ser un gran èxit de públic, 318 entrades venudes.  

1714, el setge de Barcelona va ser un espectacle que la Regidoria de Cultura va 

preveure dins dels actes dedicats a celebrar el Tricentenari. Va ser un espectacle gratuït i 

amb una entrada mitjana. Aquest espectacle va tenir una subvenció extraordinària de la 

Diputació de Barcelona. 

Poesia als parcs és un programa de la Diputació de Barcelona i de la Institució de les 

Lletres catalanes que vam voler programar al Centre Cívic. De tothom és sabut que la 

poesia és minoritària però compta amb força adeptes a la població de Begues gràcies a 

grups que s’organitzen al seu voltant com la Font de poemes de la Xarxa d’Intercanvi de 

Coneixements. 

El musical Mamma Mia protagonitzat pels Amics de Sant Joan de Déu va tenir un gran 

èxit de públic i la recaptació va anar per a la Fundació Miquel Valls que treballa per a 

recaptar fons per a  l’esclerosi lateral amiotròfica. Aquesta iniciativa va ser promoguda 
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per l’associació Salta x l’ELA que va sorgir per donar suport a Marc Paucirerol. Per a 

ell, el públic de Begues s’hi va bolcar i va assistir multitudinàriament al teatre. 

Fora de programa i aprofitant que encara hi havia partida econòmica per a programar 

actes culturals i amb l’objectiu d’atraure públic jove vam programar un concert de 

Mishima. Les dates (12 de desembre) i la manca de les eines adequades per tal de 

vendre les entrades en línia van fer que l’espectacle tingués menys èxit del que era 

previsible. Hi van assistir unes 75 persones. 

b. Gener- juny 2015 

 

La programació d’aquest període ja es va demanar íntegrament al Programa.cat i 

l’oferta va ser força variada, tal com s’indicava a Bissap (2011) En aquest cas els 

espectacles van ser: El petit príncep d’Antoine Saint-Exupery, Temps de Quim 

Masferrer, Crònica d’una amistat sobre la correspondència entre Miquel Martí i Pol i 

Joan Vinyoli, Paperipècia de Marcel Gros i Anna Roig i l’ombre de ton chien. 

El petit príncep de la companyia Teatre Silfo i Paperipècia de Marcel Gros van ser els 

dos espectacles destinats al públic familiar. El petit príncep és la història d’Antoine 

Saint-Exupery representada amb dibuixos de paper usats que dóna forma i lleugeresa al 

món poètic del Petit príncep. Paperipècia és un viatge de somni on tot és possible des 

de l’imaginari de la mà del gran pallasso que és Marcel Gros. 

Temps de Quim Masferrer és la història d’una persona a qui li queden 90 minuts de vida 

i que fa repàs de la seva vida des de la tristesa, ironia, ràbia, venjança, rancúnia, etc. 

amb moments del sarcasme més exacerbat. Aquest obra va tenir una gran èxit de públic. 

La figura mediàtica del Quim Masferrer hi va tenir molt a veure. 

Crònica d’una amistat, de Bitó produccions, és un espectacle sobre la relació epistolar 

entre dos poetes, Miquel Martí i Pol i Joan Vinyoli. De la lectura de les seves cartes es 

desprèn el creixement de l’amistat que hi va haver entre ells. Tres actors conegudíssims 

van ser el reclam d’aquest espectacle programat per al dia abans de Sant Jordi: Lluís 

Soler, Jordi Bosch i Jordi Boixaderas. 
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Anna Roig i l’ombre de ton chien va ser l’espectacle musical d’aquesta programació. 

L’Anna Roig ja havia vingut a Begues convidada per l’associació d’Amics 

francocatalans i vam pensar que era el moment que tornés al gran espai del teatre El 

Goula. Va ser un concert ple de frescor i personalitat. 

La valoració en general és bona. L’objectiu era programar un espectacle al mes, 

subvencionat, per a públics variats  i amb la intenció de crear l’hàbit de començar a 

consumir producte cultural a Begues, cosa que per la resposta del públic es va 

aconseguir. 

 

c. Setembre- desembre 2015 

 

La segona part de la programació cultural estable va constar de quatre espectacles, tres 

organitzats per l’Ajuntament i un per Xarxa de Begues. Vam desestimar el mes de 

setembre per ser període electoral (27-S) i vam concentrar la programació als mesos 

d’octubre, novembre i desembre. La programació d’aquest període ha estat Joan Dausà, 

veu i piano, L’avi Tonet de Jordi del Rio, Animals de Companyia i Nyam! Un tastet 

d’òpera. 

L’avi Tonet de Jordi del Rio va anar a càrrec de l’entitat Xarxa de Begues, ja que volia 

organitzar una activitat al teatre. Aquesta entitat havia programat de forma regular al 

Club de Begues però ho va deixar de fer a causa d’una paulatina baixada 

d’assistents. L’activitat va tenir poc públic, tot i ser una història molt entranyable. 
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En el concert de Joan Dausà, veu i piano, es va presentar el seu nou disc: On seràs 

demà? Va ser un concert viu i fresc i amb una clima totalment màgic. L’artista 

interactua contínuament amb el públic creant una complicitat extraordinària. Es van 

vendre  103 entrades. 

Animals de companyia de la companyia La Mandanga és una obra de teatre que tracta la 

història d’una colla d’amics que es reuneixen per celebrar un sopar de benvinguda a una 

amiga que torna a casa després d’estar ingressada a un psiquiàtric. Es van vendre 283 

entrades.  

Nyam! Un tastet d’òpera de la companyia Òpera prima explica la història de la Paulina 

a qui li tornen boja les llaminadures. Es van vendre 89 entrades. 

En general, la valoració és bona. 

 

d. Programació de cinema 

En col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de 

Catalunya hem arribat a l’acord de fer una pel·lícula infantil en català. A partir de 

l’octubre hem fet una pel·lícula al mes: Del revés, Els Minions i  Home: llar, dolça llar.  
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Aquesta iniciativa està tenint molt d’èxit entre la població més petita de Begues. 

Considerem que és una manera de fidelitzar el públic infantil oferint pel·lícules molt 

actuals i en català. L’acord que hem arribat amb l’empresa de projecció és que 

l’Ajuntament assumeix un fix de 350 € + IVA i el taquillatge és a risc per a l’empresa 

de projecció i distribució de cinema. 

 

 

La valoració del cinema infantil en català és molt bona. 
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També vam voler experimentar el cinema per a adults. Els consellers i conselleres del 

Consell d’Infants del Projecte Educatiu de Begues van fer una demanda de fer cinema 

per a tots els públics i vam programar conjuntament la pel·lícula Díos mío, ¿pero què te 

hemos hecho?  
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Va ser un èxit amb 217 entrades venudes. Hem recollit comentaris molt favorables a 

continuar programant cinema per a adults al Teatre El Goula. 

 

El teatre també ha estat la seu de l’espectacle l’Escola va de bolo ( Cotó de Txo Titelles, 

30 de gener de 2015), els festivals de finals de curs de les escoles de Begues i de les 

entitats que n’han organitzat (Coral Montau, +k ritme, etc.) 

A continuació destaquem algunes de les activitats programades al Teatre El Goula que 

han estat organitzades per entitats o l’Ajuntament amb força afluència de públic i que 

volen ser una mostra d’un ventall molt ampli de les activitats que s’hi ha dut a terme. 

Diner negre d’SpaiDart va inaugurar el teatre amb tres representacions els dies 25 i 26 

d’octubre i l’11 de novembre del 2014. 

Xerrada Autoritats i límits amb el doctor González, organitzada per Areola el dia 21 

de novembre de 2014. 

Tertúlia Els set pecats capitals de la Justícia, a càrrec de Santi Vidal, organitzada per 

Òmnium cultural, 16 de desembre de 2014. 

Presentació dels equips de bàsquet de Begues, 9 de gener de 2015 
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Concert de Jordi Rossy per recollir diners per a la malaltia neurofibromatosi tipus 2, 

organitzat per l’entitat Chromo 22, el 9 de gener 2015. 

Presentació i visualització del documental  Els homes de la primavera del cor de 

caramelles de Begues el 22 de març de 2015 

El club del llibre amb l’autora Alicia Giménez Bartlett, amb la presència de 

l’escriptora, organitzat per la Biblioteca La Ginesta el 24 de març de 2015. 

Els actes relacionats amb l’organització de la Ultratrail de Begues 23, 24 i 25  d’abril. 

Realització del Debat electoral organitzat per l’entitat 6tres9 el 17 de maig de 2015. 

Festival de Xiruca jazz, d’Obi funk Enobi, organitzat per Big Band de Begues el dia 

2 de juliol. 

Conferència de la Carme Forcadell, acte organitzat per l’ANC de Begues el 12 de 

juny de 2015. 

Cloenda Club de bàsquet, el 13 de juny de 2015. 

Concert del juliol musical de la Coral Montau Begu’s Broadwy el 18 de juliol de 

2015. 

Concert de professors del Begues jazz camp de Begues el dia 8 d’agost de 2015. 

Cinefòrum i lliurament dels premis del power sobre violència de gènere, el 27 de 

novembre organitzat per l’Ajuntament. 

Activitats i cessió d’espais 

Begues és un municipi amb un teixit associatiu força ampli. Una setantena d’entitats 

estan inscrites en el Registre municipal d’entitats. L’Ajuntament de Begues ha treballat 

molt de prop amb les entitats, amb algunes de les quals porta un recorregut conjunt 

força llarg. La vitalitat de les entitats enriqueix considerablement la vida del poble. 

Amb la construcció del Centre Cívic es posa a disposició de la població i, en concret de 

les associacions, un espai de relació i de trobada que no existia i cobreix per tant un 

dèficit important. Només Cal Pere Vell va funcionar durant un temps com a seu 

d’entitats però les característiques de l’equipament no cobrien totes les necessitats del 

teixit associatiu i l’Escorxador era l’única sala on es podien fer activitats. 

Quan es projecta l’edifici ja es fa intentant cobrir unes necessitats concretes: un espai 

d’assaig de la Coral Montau ja que la seva seu fins ara havia estat l’Hostal del Bosc i és 

un edifici que s’ha d’enderrocar a causa del seu mal estat. Una altra gran necessitat és la 

d’oferir a l’entitat SpaiDart un espai on poder assajar i representar les obres teatrals que 

preparin. A més, el taller teatre també es concep com un espai on l’entitat pot produir 

els seus decorats i és un espai de magatzem per a ells i per a la Coral. Per últim, calia 

trobar un espai alternatiu per a l’assaig dels Timbalers de Begues, ja que assajant a 
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l’Escorxador ocasionaven molèsties al veïnat. El buc musical gran, insonoritzat, era 

l’espai ideal per a aquesta activitat. 

Com que aquestes necessitats s’havien tingut en compte a l’hora de dissenyar 

l’equipament, els espais ja contemplen les activitats que s’hi realitzaran. Així, el buc 

musical gran  és on la Coral assaja durant els dies i els horaris que ja feia al seu anterior 

espai. SpaiDart també pot realitzar els seu assajos tal i com ho feia quan assajava a 

l’Aixopluc. I els Timbalers també poden assajar els diumenges a la tarda. 

Com a ús continuat dels espais del Centre Cívic pel que fa a les entitats en destaquem 

les següents: 

+ k ritme fa les classes de ball per a infants i adults de dilluns a dijous de  17.00 a 20.30 

h al buc musical gran. Per poder desenvolupar aquesta activitat es va adequar la sala 

amb parquet i un mirall de paret. 

La Coral Montau (en totes les seves franges d’edat) fa els seus assajos dilluns i dimarts 

de 22.00 a 23.55 h , divendres de 20.30 a 22.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h al buc 

musical gran. 

El cor de Caramelles assaja al buc gran en els mesos previs a la Pasqua, dimecres i 

dijous de 21.30 a 23.30 h 

Els Timbalers de Begues assagen diumenges a la tarda de 18.00 a 20.00 h al buc 

musical gran. 

Amb totes aquestes entitats s’ha elaborat un conveni de col·laboració per tal que quedin 

reflectits els drets i deures de les entitats i de l’Ajuntament i les normes d’ús dels espais. 

En resum, les entitats es comprometen a usar els espais amb responsabilitat i cura, per a 

la finalitat que se’ls ha cedit i amb el compromís de deixar-los en els mateixes 

condicions que se’ls han trobat.  

SpaiDart fa ús del teatre tant per a les activitats formatives que desenvolupa com per 

als assajos que els permeten estrenar les seves obres. Els seus dies d’assaig són dilluns i 

dijous de 22.00 a 23.55 h. 

Per altra banda, totes les entitats inscrites en el Registre Municipal d’entitats poden fer 

ús dels espais disponibles al Centre Cívic per a dur a terme les seves reunions prèvia 

demanda de l’espai. 

La coral Montau, el cor de Caramelles, Els Timbalers de Begues i SpaiDart tenen 

previst en el conveni de col·laboració l’accés al Centre Cívic fora de l’horari d’obertura 

habitual per a realitzar les activitats descrites en el document amb l’acceptació de la 

responsabilitat que pertoca. 

També s’acullen regularment els tallers de la Xarxa d’Intercanvi de coneixements 

(anglès, taller de contes, font de poemes, etc), les reunions de treball del Projecte 

Educatiu de Begues, les trobades del Consell d’Infants del Projecte Educatiu, les 
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reunions de la Comissió de Cultura, les reunions del Pla de prevencions d’addiccions, el 

taller d’escriptura del premi Delta, les reunions de les dones sàvies, les reunions del 

protocol de la violència de gènere, etc. 

Podem dir que hi ha hagut al llarg d’aquest any moltes reunions d’entitats i de grups de 

projectes coordinats per l’Ajuntament.  

Hi ha hagut organismes externs que s’han interessat per realitzar activitats al Centre 

cívic: Caixa Bank, la Diputació de Barcelona amb la Trobada d’estudiosos del Baix 

Llobregat, Jornades d’atenció primària de Catsalut,  Ultra trail de Begues, etc.  Des de 

l’aprovació de l’ordenança de preus públics tots els usuaris han satisfet la taxa 

corresponent. 

Suport a la creació 

A finals del 2014 iniciem el Projecte Un pont d’art vigent amb l’objectiu de destinar un 

espai del Centre cívic, concretament el vestíbul del teatre, a l’art contemporani. Per 

exemplificar la idea de PONT la primera activitat que hi fem és l’exposició Un 

recorregut d’Art. Amb les creacions que els nens i nenes de la Llar d’infants El 

Guinyol van realitzar, un grup d’artistes coordinats per Jordi Aligué van plasmar-hi la 

seva creació artística. El resultat han estat tretze obres que mostren el recorregut artístic 

entre Vallgrassa i Begues i, ara en concret, entre Vallgrassa i el Centre Cívic El Roure.  
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L’any 2015 es dóna continuïtat a aquest projecte i s’hi exposen quatre obres: Pep Mata, 

fotografia amb càmera estenopeica de fusta de llacs d’alta muntanya del Pirineu Central. 

Lluïsa Ventura, amb monotipies amb oli i dissolvent d’universos líquids plens de 

moviment i de color. Lluís Estopiñan, fotografies amb intervencions pictòriques a 

l’entorn de la idea de percepció i el Fons d’art Lina Font. Ens va fer especial il·lusió 

poder tornar a exposar l’obra del Fons d’Art de la crítica d’art que va fer donació del 

seu fons a la població de Begues. Per aquest motiu, entre d’altres, vam decidir que el 

nom de l’espai seria Espai expositiu Lina Font. 
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L’Aparador d’art és una finestra al món artístic i un reclam perquè les persones que s’hi 

aboquen puguin gaudir d’una pinzellada d’art. Està situat a l’entrada de l’equipament, 

prop del carrer, i periòdicament hi exposem una imatge artística, relacionada o no amb 

el contingut de l’exposició Un pont d’Art vigent, i un poema. D’aquesta manera posem 

en valor i apropem a la gent l’univers de l’art. 

Una altra iniciativa que vam tenir va ser la de convocar un Concert d’estiu als grups 

musicals de joves creadors de Begues. Teníem l’objectiu d’acostar el jovent al Centre 

Cívic. Vam contactar amb tres grups  i ho vam estar preparant. Al final, dels tres grups 

convocats, dos es van retirar, però el concert es va fer  amb Alba Vilanova. El concert 

va tenir força èxit. 

Espai de trobada 

El vestíbul és el gran espai de trobada del Centre Cívic. Per això volem potenciar les 

activitats que s’hi duen a terme. Durant aquest any hem programat les exposicions 

següents: 
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 Exposició sobre Turisme rural, setembre 2014. 

 Exposició sobre el poeta Joan Vinyoli, Domini màgic, de la Institució de les 

Lletres Catalanes,  coincidint amb Sant Jordi. 

 Exposició de fotografies de Viu el Parc (a l’aula polivalent) al juny de 2015. 

 Exposició de Neandertals de Catalunya, a càrrec del CIPAG, novembre-

desembre 2015. 

 Exposició Sex no sex amb motiu del Dia Internacional contra la sida, desembre 

2015 

 Exposició sobre fotografies del calendari de Begues, desembre 2015. 

Vam fer una activitat amb el Mag Manel amb l’objectiu d’aglutinar públics de tota 

mena i començar a crear l’hàbit de venir al Centre Cívic. Durant el 2016 ens plantegem 

de fer més actuacions d’aquesta mena. 

A més hem comprat unes butaques i tauletes perquè convidin a seure i a parlar 

informalment. També hem folrat la paret dels bancs per tal de poder-hi penjar 

exposicions puntuals o bé penjar-hi informació que considerem d’interès per a la 

població. 

Valoració global 

La posada en funcionament d’aquest equipament ha suposat un gran esforç per a 

l’Ajuntament de Begues. S’han hagut de posar en marxa tots els procediments i 

protocols que hem descrit en aquesta memòria i s’han hagut d’adaptar tots els projectes 

existents a les característiques de l’edifici i de l’equip humà que el configura.  

També cal destacar el buit que ha vingut a ocupar el Teatre El Goula com a espai de 

programació escènica i musical. El teatre, amb unes instal·lacions força bones per al 

desenvolupament de l’activitat artística, està generant l’hàbit de consumir cultura. Hem 

dut a terme tres propostes de programació cultural estable de molta qualitat aprofitant 

tots els recursos econòmics externs que han estat al nostre abast. Així, hem pogut oferir 

més i millor. A poc a poc anem fent camí tot i que no són els millors moments per 

fidelitzar públics. 

Les entitats també han pogut gaudir d’un espai excel·lent tant per a les seves activitats 

habituals com per a les propostes artístiques obertes a tota la població. Hem considerat 

que les entitats locals havíem de gaudir de l’equipament i poder dur a terme en òptimes 

condicions les seves propostes. 

És important de destacar l’aposta que s’ha fet per poder projectar cinema. El projecte 

CINC, de la Direcció General de Política Lingüística, ha estat molt ben acollit per la 

població familiar del municipi. Volem continuar programant cinema infantil en català i, 

en la mesura que puguem, ho farem també per a adults. 
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També cal destacar el projecte Un pont d’art vigent, en col·laboració amb el Centre 

Experimental de les Arts, Vallgrassa,  que ens permet gaudir d’art contemporani i de la 

presència dels seus artistes en el moment de les inauguracions i en algun projecte 

concret. És un privilegi poder acostar el món de l’art i els seus artistes a la població de 

Begues. L’aparador d’art, situat al carrer, vol ser un reclam artístic que atregui el públic 

cap al Centre Cívic. 

En general, doncs, la valoració és molt bona tenint en compte els recursos humans que 

tenim i el pressupost limitat  per a la programació cultural estable. Cal, doncs, continuar 

endavant i seguir millorant en tot allò que estigui al nostre abast. 
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III. MEMÒRIA DE L’ESPAI NOU 

ANY 2014-2015 

 

Introducció. 

L’any 2009 es va crear l’Espai de la Gent Gran, ubicat a l’antic ambulatori, un servei 

per a la gent gran de Begues que pretén aglutinar totes les activitats que es realitzen per 

aquest col·lectiu. Amb el temps, aquest espai va passar a ser punt de referència per a la 

gent gran fins a dia d’avui. Ara ja fa un any, que es va canviar aquesta ubicació cap al 

nou Centre Cívic el Roure. És aquí on la gent gran gaudeix d’un nou espai, i també d’un 

nou context. Un context basat en una nova interacció amb d’altres col·lectius i amb 

d’altres tipus d’activitats. 

Així doncs, des del setembre de l’any 2014 l’Espai de la Gent Gran es passa a dir 

l’Espai Nou, també per fer front a una demanda de la pròpia gent gran amb l’objectiu 

d’obrir les expectatives de la gent gran amb un nom més proper i més obert a tothom. A 

la vegada que es va traslladar aquest servei, també es va canviar la ubicació del servei 

d’àpats que en el darrer any havia vist alterat el seu lloc en dues ocasions. Però aquest 

canvi no es va donar fins l’1 de març de 2015 coincidint amb l’obertura del Gastrobar 

Sis, concessionària adjudicada a les instal·lacions del bar-restaurant del Centre Cívic El 

Roure. 

Amb tot això, es fa palés que des de setembre de 2014 fins a l’actualitat, l’Espai Nou ha 

viscut un procés d’adaptació en tots els sentits, sobretot entesos com una oportunitat de 

millorar. 

Valoració objectius plantejats. 

Durant aquest poc més d’un any de vida de l’Espai Nou els objectius principals que es 

van plantejar són: 

Traslladar el servei municipal de l’Espai de la Gent Gran al nou Centre Cívic el Roure. 

Valoració: el trasllat del servei es va realitzar durant el mes de juliol de l’any 2014, i es 

va realitzar de forma paulatina. En primer lloc es va iniciar obrint l’espai únicament pels 

matins, adaptant-nos així a l’horari general d’obertura del centre cívic. Així doncs, per 

les tardes, la gent gran encara podia fer servir les antigues instal·lacions. Tot aquest 

canvi, també va implicar pensar el com s’adequava en dues sales les activitats que es 

duien a terme a l’antic lloc. D’aquesta manera es va adequar per diferents zones 
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temàtiques que fossin aprofitables per conviure-hi simultàniament diferents activitats. 

En conjunt es valora de forma satisfactòria, ja que en tot moment s’ha escoltat les 

demandes de necessitats de la gent gran, i s’ha anat adaptant de la millor manera 

possible. Incorporem també en aquest punt el canvi d’ubicació del blog de la gent gran, 

que des d’aquest any, i arran de la creació de la pàgina web del Centre Cívic, queda 

inclosa dins d’aquesta. 

Adaptar les activitats i serveis a la nova ubicació. 

Valoració: Les activitats que es duen a terme a l’antic Espai de la gent gran es van 

adaptar íntegrament al nou Espai Nou. A l’inici hi va haver alguns canvis per ubicar 

correctament cada espai, però en poc temps es va aconseguir. A la vegada ens hem 

adonat que com que l’espai és molt més atractiu, a les persones grans no els costa tant 

acostar-se al nou lloc. Però a la vegada al no ser un lloc de pas, costa més que la gent hi 

arribi pel seu compte. Una de les activitats que costa més que se segueixi, és el joc lliure 

dels matins, on les activitats guiades tenen molta més presència que les no dirigides. A 

la tarda hi ha més moviment, i en aquest cas sí que funciona més les activitats guiades, 

sobretot els dijous a la tarda. També, amb el canvi d’ubicació del servei d’àpats al 

Gastrobar Sis del centre cívic, s’ha vist com una oportunitat de compartir un espai, 

d’interaccionar amb les persones, de contactar més fàcilment, de trobar noves 

estratègies d’acostament a aquest col·lectiu. A partir del mes de setembre de 2015, es va 

canviar la disposició de les dues sales, fent que la més petita sigui punt de referència 

com a despatx de la coordinació tècnica de l’Espai Nou, i per tant, es torna a guanyar el 

contacte directe amb la gent gran, a la vegada que la sala s’utilitza per a tallers puntuals 

o com a sala de reunions. És per tot això que podem dir que el canvi ha estat 

gradualment positiu, i ens mostra noves oportunitats. 

Iniciar una nova etapa de convivència amb els altres serveis i activitats que es duen a 

terme al Centre Cívic. 

Valoració: aquest és un dels aspectes que més positivament es valora, ja que no 

secciona a la gent gran en un lloc concret, sinó que facilita el contacte amb d’altres 

col·lectius, com ara els joves que s’acosten al Punt jove. Això fa que es donin noves 

oportunitats per crear noves interrelacions. Aquesta part és la que s’està pretenent 

potenciar en aquesta darrera fase de l’any, i que segur que formarà part dels objectius a 

plantejar-se de cara al proper any. 

Treballar amb la comissió de la gent gran les demandes del col·lectiu. 

Valoració: la comissió de la gent gran és un dels eixos principals que ha de vehicular 

part de les activitats que es realitzen amb la gent gran. Sobretot ens serveix de pont 

entre la gent gran i les seves demandes i l’Ajuntament. La comissió ha seguit sent la 

mateixa que en l’anterior ubicació, i darrerament s’ha fet una nova crida en la que s’ha 

incorporat una nova persona. En total són 10 persones. Creiem que cal potenciar molt 

més aquesta comissió, i és per això que s’ha realitzat un curs de voluntariat amb el que 

esperem es reflexioni sobre el paper del voluntariat, els seus límits, la seva implicació, 
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etc, i això permeti donar noves eines i noves capacitats de cara a crear nous projectes, 

noves idees, i nous camins per treballar amb la gent gran. 

Descripció activitats. 

Les activitats que es programen a l’Espai Nou tenen activitats de caràcter anual o 

puntual. Durant tot l’any estan obertes les inscripcions per a qualsevol activitat, sempre 

hi quan hi hagi places. Les activitats es diferencien segons la seva característica general. 

Així doncs, podem trobar activitats de caire lúdics, social, cultural, tecnològic, esportiu, 

cognitiu, etc. Les persones que hi volen accedir han de fer-se el Carnet de persona 

usuària de l’Espai Nou. 

   

   

Activitats de memòria i temàtiques: 

 Títol activitat: Xerrada Els subministraments bàsics a la llar. 
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Descripció activitat: Xerrada realitzada per la Diputació de Barcelona, amb 

l’objectiu d’assessorar sobre els subministrament de llum, gas, aigua, telèfon, de 

la llar. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. Hi ha participat 8 

persones. 

Calendari: 5 de novembre de 2014. 

Difusió: díptic informatiu, cartell, pàgina web, mailing. 

Recursos humans: tècnica de la Diputació de Barcelona. 

Recursos materials: sala polivalent de la gent gran. 

Valoració: la xerrada ha servit per conèixer quins són els aspectes a destacar de 

cadascun d’aquests subministraments. A l’afectar a la vida diària de les 

persones, sempre és positiu poder oferir aquest tipus de xerrada. 

 

 Títol activitat: Xerrada preventiva sobre la grip. 

Descripció activitat: Xerrada realitzada per dues infermeres del CAP Pou Torre 

de Begues, per tal d’informar sobre la vacuna preventiva de la grip. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. Hi ha participat unes 

15 persones. 

Calendari: 7 d’octubre de 2014. 

Difusió: díptic informatiu, cartell, pàgina web, mailing. 

Recursos humans: dues infermeres del CAP Pou Torre de Begues. 

Recursos materials: sala polivalent de la gent gran. 

Valoració: la xerrada informativa s’ha realitzat com a preventiu del CAP. La 

proximitat que hi ha amb l’ambulatori dóna lloc a què es pugui obrir l’Espai 

Nou per a informar de programes preventius. 
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 Títol activitat: Xerrada sobre les herències. 

Descripció activitat: Xerrada realitzada per una advocada, per tal d’informar a la 

gent gran sobre com ens afecta la legislació en matèria de les herències. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. Hi ha participat unes 

25 persones. 

Calendari: 19 de novembre de 2015. 

Difusió: díptic informatiu, cartell, pàgina web, mailing. 

Recursos humans: advocada especialista en herències. 

Recursos materials: sala polivalent de la gent gran. 

Valoració: la xerrada ha estat molt profitosa, ja que s’han pogut resoldre dubtes 

sobre les herències. Les persones assistents han demanat una xerrada més 

específica sobre com fer un testament. 

 

 Títol activitat: Curs de voluntariat per a gent gran. 

Descripció activitat: el curs ha estat dividit en quatre sessions dedicades a 

treballar el concepte de voluntariat, la implicació, els límits, la nova llei de 

voluntariat, i fer una reflexió profunda sobre la tasca del voluntària, així com ens 

seus drets i deures. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones voluntàries de la gent 

gran, i gent gran. Hi ha participat 10 persones. 
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Calendari: divendres del mes de novembre i desembre. 

Difusió: directament al voluntariat de la gent gran, i per mailing a la gent gran. 

Recursos humans: professional dedicat al món del tercer sector. 

Recursos materials: projector, portàtil i sala polivalent. 

Valoració: estem satisfets de la realització d’aquest curs, des d’on han sorgit 

reflexions molt interessants de la seva tasca com a voluntaris/àries. També n’han 

sortit propostes de projectes. 

 

 

 Títol activitat: Taller d’introducció al llenguatge musical i història de la música. 

Descripció activitat: taller destinat a conèixer el món de la música, des de la seva 

vessant històrica i més pràctica de llenguatge musical. Les sessions es 

divideixen en dues parts segons la temàtica.  

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. Hi ha participat 9 

persones. 

Calendari: cada dijous de 10 a 11:30 h. 

Difusió: díptic d’activitats, mailing. 

Recursos humans: 2 professors de l’Escola de Música de Begues. 

Recursos materials: sala polivalent, altaveus, pissarra. 

Valoració: ha estat un taller que ha tingut una molt bona acollida entre els seus 

participants, ja que s’ha tocat una branca que encara no s’havia realitzat encara i 
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que obre tot un nou món molt interessant per a ells i elles. S’ha proposat la 

continuïtat del taller que estava en proves. 

 

 Títol activitat: Taller de la imaginació. 

Descripció activitat: taller que treballa la memòria en la seva vessant de la 

creativitat i la imaginació, per tal d’afavorir aquelles persones que tenen unes 

primeres dificultats en quan a pèrdues de memòria en una etapa incipient. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran amb o sense 

demència en estat inicial. Hi assisteixen 8 persones. 

Calendari: tots els dijous de 10 a 11h. 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: professional llicenciada en belles arts. 

Recursos materials: sala polivalent i taules mòbils. 

Valoració: cal seguir amb grups reduïts, ja que les persones requereixen d’una 

atenció força individualitzada. El taller té molta acceptació i és important seguir 

donant aquest recurs. 

 

 Títol activitat: Taller de la memòria. 

Descripció activitat: taller destinat a persones que volen fer “gimnàstica” 

cerebral a través d’exercicis d’estimulació de les diferents àrees, com ara, del 

llenguatge, de les matemàtiques, de pràxies, de lògica, etc. El taller vol donar 

eines per a la vida diària, i com a mínim estabilitzar la memòria que es té. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. Hi participen 18 

persones.  

Calendari: cada dimarts de 9:30 a 11 h. 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: tallerista de la memòria. 

Recursos materials: aula polivalent, pissarra i taules mòbils. 

Valoració: el taller té molt bona acceptació, i actualment té llista d’espera. És 

una de les demandes més grans que fa la gent, i és per això que cal estar atent 

per a possibles ampliacions. 
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Activitats físiques i de coordinació 

 Títol activitat: Taller de música en moviment. 

Descripció activitat: taller que treballa a través de la música, el ritme,..., 

l’estabilitat de la persona, la seva lateralitat, la coordinació. Té el gran objectiu 

de prevenir caigudes. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones grans que tinguin 

dificultats en el moviment i vulguin prevenir caigudes. Hi participen 20 

persones. 

Calendari: cada divendres de 10.30 a 11.30h. 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: professional llicenciada en música, i especialista en música 

amb moviment. 

Recursos materials: sala de l’escorxador. 

Valoració: cada cop més, les persones que assisteixen a aquest taller, tenen més 

satisfacció en la realització d’aquest taller. Aquest taller és molt positiu per a les 

persones que tenen certes dificultats específiques i no poden fer la gimnàstica 

amb normalitat. 

 

 Títol activitat: Taller de risoteràpia. 

Descripció activitat: aquest és un taller terapèutic a través del riure, que té com a 

objectiu aconseguir treure a la persona del seu estat de possible estrés setmanal. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. Hi ha participat 15 

persones. 

Calendari: de setembre a desembre, els dimecres de 10.30 a 11.30 h. 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: professional en risoteràpia. 

Recursos materials: sala lliure d’obstacles. 

Valoració: tot i que la intenció ha estat que les persones passessin una estona 

agradable, el fet final és que no ha acabat de funcionar el taller. No hi ha hagut 

connexió entre la personal que impartia el taller i les persones participants. 
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 Títol activitat: Gimnàstica suau i gimnàstica a l’Espai lúdic i de salut “Posa’t en 

marxa” de la Diputació de Barcelona. 

Descripció activitat: activitat de gimnàstica suau, realitzada a través d’exercicis 

suaus. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran amb informe de salut 

favorable. Hi participen 45 persones. 

Calendari: cada dimarts i dijous de 10.30 a 11.30 h (gimnàstica suau), i cada 

dilluns de 10.30 a 11.30 h (espai lúdic) 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: professional llicenciat en educació física. 

Recursos materials: instal·lacions esportives municipals, i espai lúdic de la gent 

gran. 

Valoració: aquesta activitat s’ha realitzat de forma correcte. És una activitat amb 

molta demanda i cal potenciar-la per garantir els beneficis saludables de 

l’activitat física amb la gent gran. Aquest any s’ha incorporat la gimnàstica a 

l’Espai lúdic, per tal d’ensenyar a utilitzar els diferents aparells, i ha estat tot un 

encert, ja que ha agradat molt. 
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 Títol activitat: Cicle de caminades “A cent cap els cent” 

Descripció activitat: activitat que promociona la Diputació de Barcelona. Ens 

hem reunit quatre municipis de la província de Barcelona, i cada municipi ha 

organitzat la caminada pel seu poble. Al mes de maig s’ha fet la cloenda 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran amb unes mínimes 

condicions físiques. A cada caminada hi ha participat unes 35 persones. 

Calendari: 5 caminades durant l’any. 

Difusió: cartells, pàgina web, díptic d’activitats, mailing. 

Recursos humans: personal tècnic de cada població, ambulància, policia local, 

bombers. 

Recursos materials: infraestructura pel dinar.  

Valoració: les caminades són un projecte en el que hi venim participant des de 

l’any 2008, i és una activitat molt positiva i agraïda per a tothom que hi 

participa. Creiem que potenciar els hàbits saludables, combinat amb la 

coneixença d’altres indrets i les relacions interpersonals, donen un plus a aquesta 

activitat que la fa tan atraient. 
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Activitats de noves tecnologies: 

 Títol activitat: Taller de creació de blogs per internet. 

Descripció activitat: el taller treballa durant tot el curs l’elaboració d’un blog, 

amb tot el que comporta: recerca d’eines, edició de texts, formats, etc. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. 

Calendari: tot el curs. 

Difusió: cartells, díptics, pàgina web, mailing. 

Recursos humans: persona voluntària. 

Recursos materials: ordinadors del punt jove, projector i portàtil. 

Valoració: aquesta activitat ha agradat molt a les persones que hi ha assistit, ja 

que l’atenció és molt personalitzada¡, i en treuen molt de profit. 

 

 Títol activitat: Internet i correu electrònic. Fotografia digital 

Descripció activitat: taller destinat a ensenyar a crear i utilitzar el correu 

electrònic, a editar les fotografies, realitzar àlbums de fotografia, navegar per 

internet, etc. 
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Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran amb o sense 

coneixements d’internet. 

Calendari: tres mesos mínim per persona. 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: dues persones voluntàries de la gent gran. 

Recursos materials: quatres ordinadors de l’aula de la gent gran. 

Valoració: aquesta activitat segueix tenint molt bona acollida, i és per això que 

s’ha d’anar fent rotacions de les persones que hi participen. És molt important ja 

que hi ha persones que arriben que no tenen cap tipus de coneixement i en surten 

tenint les nocions bàsiques per a ser prou autònoma. 

 

 

 

 Títol activitat: Monogràfic Facebook i Twiteer. 

Descripció activitat: durant dues hores es van explicar les funcionalitats bàsiques 

d’aquestes dues xarxes socials. 
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Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. 9 persones. 

Calendari: 15 de maig de 2015. 

Difusió: díptic d’activitats, pàgina web 

Recursos humans: voluntària de la gent gran. 

Recursos materials: sala polivalent gent gran, portàtil i projector. 

Valoració: valorem positivament aquestes activitats que apropen el món digital a 

la gent gran, per tal que en siguin coneixedores, i hi puguin participar. 

  

 

 

 

 Títol activitat: Servei d’autoconsulta d’ordinador. 

Descripció activitat: els ordinadors de l’espai nou, quan no hi ha cursos, queden 

a la lliure disposició de qui els vulgui fer servir. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. 
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Calendari: tot l’any. 

Difusió: díptic d’activitats, pàgina web 

Recursos humans 

Recursos materials: quatre ordinadors. 

Valoració: creiem que és un servei que cal destinar-lo a la gent gran, sobretot per 

aquelles persones que no disposen d’ordinadors a casa. 

Activitats lúdiques i festives: 

 Títol activitat: Taller de relacions intergeneracionals. 

Descripció activitat: de moment només s’ha fet una activitat que va ser el “Mag 

Manel”. Activitat realitzada al vestíbul amb l’objectiu que grans i petits es 

relacionin a la vegada que passen una tarda agradable. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: grans i petits. Hi ha participat 

una cinquantena de persones. 

Calendari: 26 de novembre de 2015. 

Difusió: pàgina web, cartells, mailing. 

Recursos humans: Mag Manel. 

Recursos materials: vestíbul del centre cívic, cadires, escenari. 

Valoració: creiem que cal seguir fent activitats que relacionin grans i petits, que 

facilitin els vincles entre ells, i els aporti un valor afegit en el seu dia a dia, 

aprenent un dels altres. 
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 Títol activitat: Taller d’activitats manuals. 

Descripció activitat: taller destinat a fer activitats de manualitat, tant per a 

decorar l’Espai Nou o les seves activitats, com per endur-se les seves pròpies 

creacions a casa. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran 

Calendari: tots els dimecres de 15.30 a 17 h 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: persona voluntària de la gent gran. 

Recursos materials: aula polivalent. 

Valoració: aquest és un taller que, tot i que de moment no hi assisteix molta 

gent, creiem que cal seguir potenciant per tal de donar pluralitat a les activitats 

que es dirigeixen a la gent gran. 
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 Títol activitat: Taller de balls de saló en línia. 

Descripció activitat: activitat on s’ensenyen balls de saló en línia tant si es té o 

no parells de ball. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran i la xarxa d’intercanvi 

de coneixement. 

Calendari: tots els dissabtes a les 11h. 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: persona voluntària de la gent gran. 

Recursos materials: vestíbul del centre cívic, radiocd. 

Valoració: és una activitat que ha costat d’arrancar, i ara sembla que cada cop hi 

va participar més gent, també gràcies a la implicació de la Xarxa d’intercanvi de 

coneixements. Cal conservar aquesta activitat lúdica, i divertida, amb la que 

s’ajuda a les persones que no tenen parelles per a què també puguin ballar. 

 

 Títol activitat: Joc de cartes “La canasta” i altres jocs. 

Descripció activitat: temps en el que s’organitza la mateixa gent gran per a jugar 

i ensenyar diferents jocs de taula. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. 

Calendari: dues tardes a la setmana. 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: la pròpia gent gran. 

Recursos materials: aula polivalent de la gent gran. 
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Valoració: valorem de forma molt positiva que les persones grans proposin 

activitats i siguin elles mateixes les qui se les gestionin. És per això que cal 

seguir donant noves oportunitats en aquesta línia. 

 

 Títol activitat: Festa d’estiu i de Nadal de la gent gran 

Descripció activitat: festes destinades a celebrar l’entrada de l’estiu, i l’arribada 

del Nadal. Es fan activitats de caire lúdic per a la gent, així com representacions 

dalt de l’escenari. Sempre les acabem amb una mica de menjar i una bona dosi 

de ball i alegria. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: aproximadament un centenar de 

persones en cadasvuna. 

Calendari: mes de juny, i mes de desembre. Totes dues de 16 a 19 h. 

Difusió: cartells, pàgina web, mailing. 

Recursos humans: comissió de la gent gran. 

Recursos materials: Teatre el goula, carpes, taulons, cadires, sonorització. 

Valoració: aquestes dues festes són molt esperades per la gent gran, ja que des 

de fa ja uns 8 anys ja estan instaurades, i cada cop en tenen més ganes per tal de 

preparar activitats, com ara balls, cançons, etc, per a mostrar a la gent gran. 

També hem incorporat la participació d’entitats, com ara +kritme, per a que 

facin exhibicions i amenitzin la festa. 
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 Títol activitat: 30ª Festa de la Gent Gran 

Descripció activitat: festa que commemora la gent gran del nostre poble. Es fa 

una missa, i després un bon dinar al Teatre el Goula amenitzat per les havaneres 

“Garbes i Rostolls”. Es fa un petit homenatge a les persones majors de 90 anys, 

Persones destinatàries, i nombre de participants: majors de 65 anys i 

empadronats a Begues. 210 persones hi ha assistit. 

Calendari: 16 de maig de 2015 

Difusió: cartells, mailing, pàgina web, butlletí municipal. 

Recursos humans: regidoria de la gent gran, gastrobar Sis. 

Recursos materials: teatre el Goula, taulons, cadires, sonorització. 

Valoració: aquest any ha funcionat molt bé la festa en aquestes noves 

instal·lacions, i les persones que hi ha assistit han expressat la seva satisfacció 

general en quan a l’organització de la festa. La qualitat del menjar i del servei 

també ha estat molt bona. Per tant, destaquem que ha estat una de les millors 

darreres edicions d’aquesta festa tan esperada. 
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Serveis de l’Espai Nou: 

 Títol activitat: Servei d’àpats 

Descripció activitat: servei dirigit a la gent gran que disposi del Carnet de 

persona usuària de l’Espai Nou. Servei que han de sol·licitar al Gastrobar SiS, 

amb un preu especial de 5 €. Cal seguir la normativa que s’hi aplica. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran amb el carnet de 

persona usuària de la gent gran. 

Calendari: durant tot l’any, exceptuant el mes d’agost. Dies laborables. 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Gastrobar Sis. 

Recursos materials: Gastrobar SiS. 

Valoració: creiem que és un servei que ha anat funcionant de forma correcte, tot 

i que cal fer-ne una valoració més acurada tenint en compte els objectius que 

estan plantejats en el seu reglament de règim intern. Es proposa fer-ne un estudi 

i proposta acurada per a millorar-lo. 
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 Títol activitat: Servei de podologia. 

Descripció activitat: servei dirigit a la gent gran que disposi del Carnet de 

persona usuària de l’Espai Nou. Servei que han de sol·licitar els dies d’atenció al 

públic al centre cívic, i que consisteix en un servei de cures bàsiques. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran amb el carnet de 

persona usuària de la gent gran. 

Calendari: durant tot l’any, exceptuant el mes d’agost. Dies laborables. 

Difusió: díptic d’activitats, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: podòloga llicenciada. 

Recursos materials: consulta del CAP Pou Torre. 

Valoració: és un servei que, tot i que no té una demanda molt elevada, va tenint 

poc a poc públic nou, i per tant creiem que cal anar mantenint. 
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Col·laboració amb altres entitats: Petanca. 

També cal dir que seguim col·laborant amb l’Associació d’Amics Franco-Catalans per 

tal de fer difusió de l’activitat de la petanca que realitzen setmanalment. 

Valoració global 

Tenint en compte que ha estat un any i poc de canvis, d’adaptacions, de novetats,..., cal 

valorar de forma positiva el global tant de les activitats i serveis, com tot el procés de 

trasllat a les noves instal·lacions. Vista la necessitat de realitzar aquest canvi, és 

important prendre-s’ho com una oportunitat de millorar, d’apropar-se més al col·lectiu 

de gent gran. Un servei dins d’un altre servei més gran i més pròxim a la gent del poble, 

grans i petits, això ajuda a que es desestigmatitzi el col·lectiu de la gent gran i es 

visibilitzi cap al conjunt de la població. Si volem que la gent gran sigui activa, cal que 

ho sigui en tots els sentits. I cal aprofitar que estem en un espai on hi conflueixen més 

activitats diferents i per a diferents col·lectius. No cal apartar-se, sinó que cal integrar-

se. I aquest és el camí que volem seguir. Som l’Espai Nou dins del centre cívic. I és 

gràcies a aquest fet que molta gent nova s’ha acostat a conèixer aquest nou espai, a 

realitzar activitats d’una programació extensa i variada que cal anar acurant, detallant 

segons les seves demandes i necessitats. Seguim tenint activitats amb molta demanda, 

que s’haurà de mirar de donar resposta, i segueixen havent-hi activitats que pel seu 

caràcter puntual donen vida al conjunt del projecte. 

No vull deixar d’esmentar a totes les persones que de forma voluntària dediquen part del 

seu temps a realitzar tallers i a acompanyar a la gent gran. Això per una banda, potencia 

a la gent gran, i per altra, complementa les activitats de la pròpia gent. 

És per tot això que valorem molt positivament tot aquest temps al Centre Cívic, perquè 

les activitats que s’hi ha desenvolupat han servit per conèixer com gestionar aquest 

espai, com aprofitar aquesta nova ubicació, i assentar quin és el camí que es vol seguir 

de cara a l’any vinent. 
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IV. MEMÒRIA PUNT JOVE I 

SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL 

ANY 2014-2015 

 

Introducció. 

Fins al juliol de 2014 el Punt d’Informació Juvenil es trobava a la planta baixa de Cal 

Pere Vell i el Servei d’Ocupació Local a la primera planta de l’edifici del Colmado. 

Eren dos serveis aprop l’un de l’altre, al bell mig del poble amb una activitat d’usuaris 

significativa. 

I és a partir de setembre de 2014, quan aquests dos serveis s’integren al nou equipament 

del Centre Cívic, i: 

el Punt d’Informació Juvenil ara es denominarà Punt Jove, un espai més gran, amb més 

ordinadors i espais de joc i deures.  

El Servei d’Ocupació Local esdevé un espai més adequat i privat a l’hora de mantenir 

les entrevistes ocupacionals. 

Els dos serveis disposen d’una aula de reunions amb taula rodona just al costat, ideal 

per tractar temes d’interès amb més d’un interlocutor, reunions amb empreses, etc. 

 

Valoració objectius plantejats. 

El Centre Cívic, amb les seves instal·lacions, ens ofereix un ventall de possibilitats 

d’entrada. Disposa d’una aula polivalent compartida amb la Biblioteca que és ideal per 

poder fer tot tipus de formació, xerrada, reunió grupal, etc. 

I és en aquest sentit, que la gran majoria d’accions realitzades, les hem portat a terme en 

aquest espai. 

Objectiu general a nivell de joventut: 

Hem volgut apropar als joves a aquest equipament, que el coneguin i, en la mesura del 

possible, que se’l fessin seu. Si bé és cert que durant uns mesos va disminuir el nombre 

de joves que s’apropaven al Punt Jove en referència al Punt d’Informació Juvenil, a dia 

d’avui és un servei conegut i utilitzat per un nombre important d’aquest col·lectiu, com 
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també d’altres segments d’edat i diferents entitats i grups de treball que utilitzen 

periòdicament aquest servei. 

Dinamització: es disposa de dues taules de tennis taula per a l’exterior, i d’una taula de 

billar i d’un televisor en el vestíbul. Un nombre molt significatiu de joves ho utilitzen 

com una opció d’oci, valoració molt positiva, ja que a partir d’aquí pots interactuar amb 

aquest joves i actuar professionalment si es dóna el cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu general a nivell d’ocupació: 

Oferir, a la població en general i a les persones aturades en particular, formació 

relacionada amb diferents aspectes, tant de base com també més específica, per tal de 

poder tenir més oportunitats professionalment. Aquest any i mig s’han programat molts 

cursos com mai s’havia fet, i la valoració és altament positiva. 

 

Descripció activitats. 

 

Activitats de Joventut: 

 Títol activitat: Exposició de còmic sobre la Sida 

Descripció activitat: A través de les vinyetes, s’exposen aspectes de la prevenció 

del virus del VIH i de la SIDA que promouen una sexualitat saludable i positiva, 

la comunicació, l’ús del preservatiu i la no discriminació. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: nois i noies entre 12 i 16 anys, i 

públic en general (120) 

Calendari: del 5 al 19 de novembre de 2014 

Difusió: cartells, pàgina web. 
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Recursos humans: Personal propi (gestió)  

Recursos materials: aula polivalent  

Valoració: Interessant i positiva. Es van realitzar tallers per reforçar la 

informació. 

 

 

 Títol activitat: Concert Solidari de Màia i Lexu’s. 

Descripció activitat: Concert solidari. La 

recaptació íntegra del concert es destinarà a 

l’associació Chromo 22. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: 

públic en general (233) 

Calendari: 19 de desembre de 2014 

Difusió: cartells, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió)  

Recursos materials: Teatre el Goula 

Valoració: Molt bona i emotiva, una iniciativa 

molt maca.  

 Títol activitat: Living Les Begues; tarda 
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de monòlegs 

Descripció activitat: Monòlegs FM hivern 

Persones destinatàries, i nombre de participants: públic en general (125 

persones) 

Calendari: 18 de gener de 2015 

Difusió: Programa Festa Major, xarxes socials, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió)  

Recursos materials: vestíbul i material Centre Cívic  

Valoració: Bona iniciativa en el marc de la FM. 

 

 

 

 Títol activitat: Taller de còctels sense alcohol 

Descripció activitat: Aprendre a elaborar còctels sense alcohol. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: joves a partir de 12 anys (47 

persones) 

Calendari: 15 de maig de 2015 

Difusió: Cartells, flyers a les escoles, xarxes socials, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió)  

Recursos materials: Material Gastrobar Sis. 
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Valoració: Molt positiva, ja que amb aquest tipus d’accions es treballa la 

importància d’evitar associar festa i diversió amb alcohol o altres tipus de 

drogues que puguin generar addicció i dependència.  

 

 Títol activitat: Aula d’estudi 

Descripció activitat: Habilitar aules en època d’exàmens per a l’estudi. 

Persones destinatàries: públic en general 

Calendari: maig - juliol de 2015 

Difusió: Cartells, xarxes socials, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió)  

Recursos materials: Aula Polivalent, sala de reunions, aula 1 i 2 del Centre Cívic 

i Cal Pere Vell 

Valoració: Molt positiva 
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 Títol activitat: Exposició Sex o no Sex 

Descripció activitat: Lluita contra la Sida 

Persones destinatàries, i nombre de participants: joves a partir de 12 anys (137 

persones) 

Calendari: del 23 de novembre al 9 de desembre de 2015 

Difusió: Cartells, flyers a les escoles, xarxes socials, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió)  

Recursos materials: Externs 
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Valoració: Molt positiva, han passat forces joves els quals també n’han fet 

tallers per reforçar l’exposició. 

 

 Títol activitat: 3a edició Curs Agents de Salut Juvenil 

Descripció activitat: Lluita contra la Sida 

Persones destinatàries, i nombre de participants: joves a partir de 14 anys (20 

joves) 

Calendari: Inici novembre de 2015 

Difusió: Cartells, flyers a les escoles, xarxes socials, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió)  

Recursos materials: Aula polivalent 

Valoració: Enguany hi han participat més joves i forces nois. És un curs que és 

molt positiu per l’ampli coneixement que s’adquireix. 

 

Activitats del Servei d’Ocupació Local: 

Les formacions que es programen des del Servei d’Ocupació Local són gratuïtes i 

destinades tant a aquelles persones que es troben sense feina com les que volen ampliar 

coneixements.  
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Al llarg de l’any, s’ofereix un ampli ventall de formacions orientades des de diferents 

vessants.  

(Cartells de la campanya, “Els dijous, et mous!”) 

    

     

Més activitats: 

 Títol activitat: L’ajudem a trobar feina per Internet 

Descripció activitat: Cerca de feina per Internet i revisió de CV. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(14) 

Calendari: 2 d’octubre de 2014 
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Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent  

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Com afegir valor al currículum 

Descripció activitat: Explicació de les competències i la seva aplicació. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(11) 

Calendari: 9 d’octubre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent  

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Practiquem l’entrevista laboral 

Descripció activitat: pràctiques reals d’entrevista. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(12) 

Calendari: 16 d’octubre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent  

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Mercat laboral i mercat legal 

Descripció activitat:  
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Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(16) 

Calendari: 23 d’octubre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Introducció al màrqueting digital i emocional 

Descripció activitat: El coneixement del màrqueting digital pot obrir noves 

portes, és clau tenir-ne nocions. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(19) 

Calendari: 30 d’octubre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Emprendre per Internet-Ecommerce 

Descripció activitat: Suport d’Internet en els negocis. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(21) 

Calendari: 6 de novembre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 
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 Títol activitat: Blog personal o professional (Wordpress) 

Descripció activitat: Creació d’un bloc personal o professional. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(15) 

Calendari: 13 de novembre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Naveguem amb Linkedin 

Descripció activitat: Conèixer la xarxa social Linkedin. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(10) 

Calendari: 20 de novembre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Ofimàtica bàsica (word) 

Descripció activitat: Aprendre a utilitzar word. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(14) 

Calendari: 27 de novembre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 
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Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Ofimàtica bàsica (excel) 

Descripció activitat: Aprendre a utilitzar excel. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(14) 

Calendari: 4 de desembre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Ofimàtica bàsica (power point) 

Descripció activitat: Aprendre a utilitzar power point. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(12) 

Calendari: 11 de desembre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Jornada d’emprenedoria i Networking popular 

Descripció activitat: sessió de networking, en què les persones assistents podran 

intercanviar idees empresarials, consells i informació variada sobre el món del 

treball i de l'emprenedoria. 

Persones destinatàries: públic en general  

Calendari: 18 de desembre de 2014 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 
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Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent  

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

Programa enfeina’t 

 

 Títol activitat: Et preparem per trobar feina 

Descripció activitat: En aquest curs aprendràs a fer una bona cerca de feina per 

Internet i a millorar el teu currículum. També practicaràs les tècniques de 

l’entrevista de feina i coneixeràs el marc legal del sector laboral. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(13) 

Calendari: Del 9 al 13 de març de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent  

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 
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 Títol activitat: Gestió i administració del temps 

Descripció activitat: Aprendràs a organitzar-te correctament quan busquis feina. 

Prioritzar les teves tasques i els mètodes que fas servir t’ajudaran a arribar a 

l’eficiència adequada. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(12) 

Calendari: 18 i 19 de març de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent  

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Català administratiu, empresarial i laboral 

Descripció activitat: Millora el nivell de llenguatge oral i escrit dins l'àmbit 

laboral i empresarial per tal de fer més efectiva la teva comunicació. Aprendràs a 

fer un ús adient del registre formal de la llengua. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(11) 

Calendari: del 23 al 27 de març de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Vídeo Currículum 

Descripció activitat: Potencia la teva marca personal a través d’un nou recurs 

innovador! Treballaràs l’anàlisi del guió, l’eficiència de la comunicació, imatge, 

so i postproducció… I sortiràs del curs amb el teu propi vídeo currículum en mà 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(5) 

Calendari: del 4 al 8 de maig de 2015 
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Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent  

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

Programa màrqueting digital 

 

 Títol activitat: Introducció al màrqueting digital i internet 

Descripció activitat: Elements necessaris per desenvolupar una estratègia. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(24) 

Calendari: del 14 al 16 d’abril de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent  

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 
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 Títol activitat: Posicionament natural en buscadors (SEO) 

Descripció activitat: aprendre a utilitzar les tècniques més efectives per dur a 

terme un projecte SEO. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(27) 

Calendari: de l’11 al 15 de maig de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Google Adwords 

Descripció activitat: Coneix les eines estratègiques i crea una campanya real 

amb l’ajuda d’un expert. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(26) 

Calendari: del 18 al 22 de maig de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Gestió de comunitats en línia 

Descripció activitat: Gestió de les xarxes més influents com a canals potents de 

difusió. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(31) 

Calendari: del 25 al 29 de maig de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 
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Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Màrqueting de correu electrònic 

Descripció activitat: Descobreix el valor que aporta el correu electrònic per la 

teva estratègia de màrqueting. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(28) 

Calendari: del 2 al 4 de juny de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

Programa “arrenca el vol” 

 

 Títol activitat: Arrenca el Vol 
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Descripció activitat: Servei d’assessorament personalitzat per a empreses i 

emprenedors on un equip de professionals t’ajuden a crear una estrategia d’èxit 

per desenvolupar la teva idea, projecte o negoci. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: A empreses, emprenedors i 

autònoms que tinguin una idea que volen convertir en empresa o a aquells que ja 

han arrencat el seu projecte i necessiten ajuda: falta de clients, millores d’imatge 

de marca, financer, comunicació, estructura, distribució de tasques, etc.(14) 

Calendari: Segon semestre de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (assessorament) 

Recursos materials: despatx de reunions  

Valoració: valorem de forma molt positiva el fet de que aquesta iniciativa s’hagi 

dut a terme al nostre municipi. Les persones han tret molt de profit de la seva 

idea de negoci. 

Programa enfeina’t aquesta tardor 

 

 Títol activitat: Trobaré Feina 

Descripció activitat: Cerca de feina per Internet i revisió de CV. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(12) 

Calendari: del 28 al 30 de setembre de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 
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Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent.  

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Word 

Descripció activitat: curs teoricopràctic de word vinculat Google Drive. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(13) 

Calendari: del 5 al 8 d’octubre de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Excel 

Descripció activitat: curs teoricopràctic d’excel vinculat Google Drive. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(12) 

Calendari: del 19 al 22 d’octubre de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Eines de Google 

Descripció activitat: Conèixer les possibilitats que dóna la plataforma Google. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(12) 
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Calendari: del 26 al 29 d’octubre de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Inbound Màrqueting 

Descripció activitat: Estratègies efectives i anàlisi de resultats. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(14) 

Calendari: 4 i 5 de novembre de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Google Analytics 

Descripció activitat: Elements estratègics necessaris per dur a terme un pla 

d’estudi de totes les accions realitzades a Internet. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(12) 

Calendari: del 10 al 12 de novembre de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 
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 Títol activitat: Pla d’empresa (Mètode Cànvas) 

Descripció activitat: Desenvolupament d’un pla d’empresa utilitzant el mètode 

Cànvas. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones i/o empreses que tenen 

una idea de negoci.(15) 

Calendari: del 16 al 19 de novembre de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

 

 Títol activitat: Gymp (Editor d’imatges) 

Descripció activitat: Disseny i edició d’imatges. 

Persones destinatàries, i nombre de participants: persones aturades i persones 

que volen ampliar coneixements.(12) 

Calendari: del 23 al 27 de novembre de 2015 

Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern (formació) 

Recursos materials: aula polivalent. 

Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de l’alumnat alt. 

Valoració global 

La valoració global d’aquests mesos a l’equipament del Centre cívic és notablement 

satisfactòria. 

Els diferents espais i usos de les aules ens han permès programar totes aquestes 

activitats exposades anteriorment amb autonomia. 

A nivell de joventut, el dia a dia de joves que fan ús dels diferents espais del Centre 

cívic ha crescut significativament i, a nivell d’ocupació, ha esdevingut un centre de 

referència en la formació constant al llarg de l’any. 

Val a dir que sempre estem oberts a noves propostes que se’ns facin arribar per dur a 

terme, així com activitats que us agradaria fer o formació que us agradaria rebre. 
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VALORACIÓ GENERAL 

 

El Centre cívic, conjuntament amb la Biblioteca La Ginesta, ha vingut a ocupar l’espai 

central de l’activitat social i cultural del municipi i s’ha convertit en el complex 

facilitador de serveis municipals de Cultura, Joventut, Ocupació i Gent Gran. Però 

també ha esdevingut l’espai de la ciutadania: activitats habituals de les entitats i 

col·lectius, grups de treball i projectes diversos i ciutadania en general. 

L’equipament  és un centre aglutinador d’activitats i ha minvat considerablement la gran 

dispersió dels actes culturals que existia anteriorment. Ara és habitual el flux de gent 

que va i ve del Centre cívic i de la Biblioteca i que comença a tenir clar que és un lloc 

generador d’activitat. En aquest sentit cal valorar molt positivament el canvi 

importantíssim que ha suposat per a la població de Begues. 

El gastrobar Sis també ha contribuït considerablement a la dinamització de l’espai 

donant servei de bar, de restaurant (especialment a la gent gran de la nostra població), 

de suport a totes les activitats que s’organitzen al teatre els caps de setmana i com a 

productor d’activitats amb els concerts de música que ha anat organitzant 

periòdicament. 

Valorarem molt positivament la posada en marxa de l’equipament. Hem començat a 

caminar i a recórrer un llarg camí. Encara hi ha aspectes a millorar i a desenvolupar. 

Però ho hem de fer d’acord amb els recursos que tenim a l’abast. La voluntat és de 

seguir creixent en experiència i expectatives de la millor manera possible. 
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V. ANNEXOS DEL CC 
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VI. ANNEXOS DE L’ESPAI NOU  
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VII. ANNEXOS PUNT JOVE I SERVEI 

D’OCUPACIÓ LOCAL 

Recull de fotografies dels diferents cursos formatius: 
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