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1. Presentació 

 

L’any 2008 la Diputació de Barcelona fa l’Estudi de programació 

del Centre Cultural Polivalent i de la Biblioteca de Begues. 
S’analitzen per primera vegada la situació actual dels equipaments i 
es justifica la necessitat d’edificar-ne un de nou. 

L’any 2011 la consultoria cultural Bissap 
Consulting S.L., en el marc del PECCAT, fa un Pla 

local d’Equipaments Culturals (PLEC) on es fa una 
anàlisi del territori i dels serveis existents i un 
Estudi de Programació del Centre Cívic de 

Begues (EPEC) on es fa una proposta de pla 
d’usos i un model de gestió i explotació. 

L’any 2013, en plena crisi, i havent desestimat la 
creació d’una societat instrumental per gestionar 
l’equipament com proposava Bissap, la Diputació 
de Barcelona, a demanda de l’Àrea de Cultura, va 
elaborar el document Centre Cívic de Begues. 

Recursos per a la gestió i la programació que adaptava el model 
de gestió elaborat el 2011 a les necessitats i recursos del moment.  

L’any 2014 es redacta des de l’Ajuntament el 
Projecte d’establiment del servei que inclou 
els projectes de totes les àrees del Centre Cívic 
Polivalent i de la Biblioteca Municipal. 

En data 26.03.2015 l'Alcaldia de Begues va 
adjudicar a l'empresa Bissap Consulting S.L., a 
proposta de la Regidoria de Cultura, "els 
treballs d'elaboració d'un Pla de Gestió del 

Centre Cívic El Roure, un cop el centre ha 
començat a rodar, per desenvolupar i 
optimitzar els recursos disponibles i assegurar 

la màxima sostenibilitat i rendabilitat social de l'equipament". Aquest 
Pla de Gestió es basa en els documents precedents esmentats. 

La Regidoria de Cultura va indicar a la consultoria Bissap que el Pla 
de Gestió havia d'incloure: 

a. un catàleg integrat dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania. 
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b. un pla d’usos dels espais comuns. 
c. una metodologia de gestió de públics. 
d. un model d’explotació i finançament. 
e. una proposta de model de relació i cooperació de l’Ajuntament 

amb els agents culturals. 

A partir de l'encàrrec i dels continguts indicats, s'ha elaborat un Pla 
de Gestió que no inclou alguns instruments que també són necessaris 
per assolir l'eficiència, com el Pla d'Emergència (PE), el Pla 

d'Autoprotecció (PAU), el Pla de manteniment de les instal.lacions ni 
l'Inventari de béns i equips, que no corresponen a l'objecte de 
l'encàrrec. 
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2. Anàlisi de la situació actual 
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2.1. Naturalesa i missió 

El Projecte d’Establiment dels serveis del Centre Cívic 

Polivalent, la Biblioteca i l’Antic Escorxador Municipal de 

Begues1, elaborat per l’Ajuntament, diu que la infraestructura neix 
de la necessitat de tenir equipaments municipals condicionats 
degudament “que aglutinin diversos serveis que actualment ja 

presta l’Ajuntament en altres espais del municipi, de caràcter 

sociocultural, educatiu, artístic, lúdic, de la Gent Gran, 

juvenils, d’ocupació, servei de bar-restaurant, etc.”. El nou 
equipament es justifica per la gran dispersió de les infraestructures 
existents fins al moment i també pels dèficits tècnics de les mateixes 
i la seva manca d’adequació als estàndards de referència. 

El document indica que "la biblioteca la Ginesta s'integra en el 

sistema de lectura pública de Catalunya... i manté un funcionament 

autònom per la qual cosa no es tractarà en aquest document". 

Amb tot, en els documents antecedents hi ha una notable diversitat 
de criteri i de terminologia que porta a una certa confusió sobre la 
naturalesa de l'equipament. Això és conseqüència de dos factors que 
s'entrecreuen: 

• L'objectiu de concentrar diversos serveis dispersos en una 
infraestructura de qualitat. 

• La tipologia sectorial d'equipaments culturals que va establir la 
Generalitat en el PecCat: biblioteques, arxius, centres culturals 
polivalents, equipaments escènics i musicals, centres d'arts 
visuals i museus. 

En els documents precedents el complex cultural El Roure es 
denomina genèricament "centre cívic" i conté tres equipaments 
culturals i alguns serveis complementaris: 

1. Una Biblioteca local BL (La Ginesta) 
2. Un Centre cultural polivalent CCP1 (que inclou espais de 

trobada, una programació cultural, espais de suport a la creació 
musical i d'arts visuals, i cessió d'ús temporal d'instal.lacions a 
agents culturals i altres entitats).  

3. Un Equipament escènic i musical E1 (El Goula) 
4. Diversos serveis d'altres regidories:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&!-./0123!456730127/82/73!91:!;0!602:!/5!3550<!0<2075!;0=!>>!10510!83?!6/584@!

01?08A6483!4!;460705843;3"!
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a. Punt Jove (servei d’informació, activitats culturals i 
formatives, i serveis sectorials de salut, estudi i 
ocupació). 

b. SOL (servei d’ocupació local). 

c. Espai Nou (servei d’informació, punt de trobada i 
d’activitat cultural de la gent gran). 

En el següent diagrama il.lustrem els serveis continguts en el CC El 
Roure. 
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El complex cultural disposa d’una superfície total de 3.500 m2 de 
superfície útil i més de 1.900 m2 d’espais exteriors, dels quals 986 m2 
corresponen a la Biblioteca. 

 

   

La planta baixa acull els serveis de recepció, vestíbul, biblioteca, 
punt d’informació juvenil, espai escènic polivalent, bar, bucs d’assaig, 
aula, sala de reunions per a entitats, a més de magatzems, 
camerinos, infermeria i sanitaris. El vestíbul és un espai versàtil que 
presta el servei de recepció i pot acollir exposicions i activitats 
culturals de petit format. 

La primera planta allotja serveis bibliotecaris, despatxos, l’espai per 
a la gent gran (Espai nou), office, dues aules, magatzems i sanitaris, 
així com una gran terrassa. 
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L’Escorxadorés una instal.lació externa pròxima que acull activitats 
de formació i la difusió cultural (conferències, debats, etc.). 

 

Podríem categoritzar els espais en dos tipus: 

a) Espais assignats a un servei o àmbit d’activitat, el qual 
els gestiona. Els espais assignats són: 

• La biblioteca La Ginesta 
• El punt d’informació juvenil (Punt Jove) 
• El servei d’ocupació local (SOL) 
• L’espai de Gent Gran (Espai Nou) 
• L’espai escènic polivalent El Goula i els camerinos 
• El bar-restaurant 
• Els despatxos de gestió 

b) Espais comuns que han de ser gestionats de manera 
conjunta. Els espais comuns són: 

• La recepció i el vestíbul 
• L’aula 
• La sala de reunions 
• Els bucs d’assaig 
• Els espais logístics (magatzems, sanitaris...) 
• La terrassa i l’espai exterior 
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2.2. Model organitzatiu 

En el moment actual, els diversos serveis que acull el Centre Cívic 
depenen orgànicament de diferents àrees municipals.  

 

a. Regidoria de Gent Gran  

El seu objectiu general és fomentar que les persones grans de 
Begues siguin cada vegada més actives, autònomes i participatives.  

L’Espai de la gent gran es va crear l’any 2009 i es va ubicar a l’antic 
ambulatori. Des de 2014 s’ha instal-lat al Centre Cívic i ha passat a 
anomenar-se Espai Nou. Així mateix el servei d’àpats també s’ha 
traslladat al bar restaurant del Centre Cívic. 

Els objectius de l’Espai Nou i de la Regidoria de Gent gran són: 

• Punt de trobada, assessorament i consulta de serveis i 
activitats per a la gent gran. 

• Desenvolupament d’activitats i de divulgació social i cultural, de 
promoció d’hàbits saludables i de benestar social, de formació 
permanent i de lleure. 

• Acolliment d’iniciatives individuals i col·lectius per a la gent 
gran. 

• Afavorir i potenciar l’intercanvi (generacional) 

• Foment de pràctiques solidàries, de voluntariat i bon veïnatge. 

 

b. Regidoria de Joventut 

El punt d’informació juvenil s’integra en el conjunt de serveis del CC 
amb el nom de Punt Jove. L’objectiu d’aquest servei és oferir als 
joves eines i la informació que necessiten, tant a nivell formatiu com 
tecnològic i d’assessorament general. També s’ofereix un espai lúdic i 
d’interacció amb el billar i el tennis taula. El Punt Jove disposa 
d’ordinadors de consulta i treball. 

Els objectius del Punt Jove i de la Regidoria de Joventut són: 

• Formació TIC 

• Curs d’agents de salut juvenil 

• Gestió de penyes de la Festa Major 
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• Espai de lectura i jocs de taula 

• Espai de trobada 

• Espai de tennis taula 

• Aula de treball i d’estudi 

• Sala d’exposicions. 

 

c. Regidoria d’Ocupació Local 

S’ofereix orientació, assessorament laboral i formacions gratuïtes a 
les persones que volen ampliar els seus coneixements. 

Els objectius d’aquesta àrea són: 

• Anàlisi de l’ocupabilitat de les persones. 

• Informació I assessorament en l’àmbit del mercat de treball. 

• Orientació laboral personalitzada. 

• Tècniques de recerca de feina. 

• Formació . 

• Selecció d’ofertes de treball adreçades al perfil professional. 

• Possibilitat de participar en programes específics per millorar la 
seva ocupabilitat. 

• Gestió de les candidatures a través de la pròpia Web d’ofertes 
de treball de la Xarxa de serveis locals d’ocupació. 

• Derivació d’altres recursos. 

 

d. Regidoria de Cultura 

A partir del 2014, ha encetat noves dinàmiques, sobretot pel que fa a 
la programació cultural estable del teatre El Goula. Es va donar 
d’alta del programa SPEEM (Sistema d’Equipaments Escènics i Musical 
de Catalunya) per tal de poder obtenir descomptes per a la 
programació cultural estable a través del Programa.cat. Ofereix 
programació estabe de teatre, música i dansa repartides en dues 
temporades (febrer-maig i octubre-desembre). 

També ha iniciat la programació de cinema infantil en català en 
col·laboració amb el programa CINC de la Direcció General de Política 
Lingüística. Ofereix una pel·lícula infantil al mes. 
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I, finalment, s’inicia el projecte Un Pont d’Art Vigent amb la 
finalitat de donar a conèixer l’art contemporani entre la població de 
Begues a través d’exposicions i tallers. Cada any es fa una 
programació de quatre propostes artístiques d’artistes consolidats i 
emergents i s’exposen a l’Espai expositiu Lina Font. 

En el cas de la Biblioteca La Ginesta, tal com diu el Projecte 
d'Establiment, “s’integra en el sistema de lectura pública de 

Catalunya en els termes que estableix la Llei 4/1993, de 18 de març, 

del sistema bibliotecari de Catalunya. A l’empara de la Diputació de 

Barcelona, la biblioteca manté un funcionament autònom per la 

qual cosa no es tractarà en aquest document, llevat dels costos 

econòmics de funcionament del servei de biblioteca que consten al 

pressupost municipal 2015”. 

 

e. Regidoria de Participació 

La Regidoria de participació ciutadana impulsa les actuacions 
necessàries que facilitin la implicació de la ciutadania, i especialment 
de les entitats i associacions locals, en temes d’interès municipal. 
Això es vehicula a través de: 

• Crear espais que facilitin la participació ciutadana. 
• Servei de suport a les entitats, que inclou: 

o Informació de convocatòries i vies de finançament. 
o Suport en la gestió associativa. 
o Assessorament per desenvolupar projectes. 
o Pla anual de formació per a entitats. 
o Espais de treball en xarxa entre entitats. 

• Impulsar polítiques de foment de l’associacionisme i el 
voluntariat. 

• Guia d’acollida de les entitats. 
• Facilitar un espai web per a cada entitat municipal que ho 

sol·liciti. 
• Obrir processos participatius. 
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El Projecte d'Establiment considera que és necessari que 
l’organització que s’estableixi pel CCB asseguri la coordinació entre 
el conjunt de serveis que conformen l’equipament i que facilitin el 
desplegament global i específic de les activitats i propostes per 
garantir una cooperació estable que possibiliti un model 
d’equipament cultural amb diferents realitats que conflueixin en un 
projecte global i aglutinador.  

Es considera que l’estructura organitzativa ha de pivotar sobre dos 
òrgans de gestió: 

 

a) Coordinació i direcció 

La direcció del Centre Cultural de Begues, que inclou les 
funcions de coordinació del Centre Cívic i Escorxador serà 
exercida per un membre de l’equip tècnic de la Regidoria de 
Cultura, que vetllarà pel correcte desplegament del projecte. 
Les seves funcions seran, entre d’altres: organitzar i gestionar 
el Centre, vetllar per la qualitat dels continguts dels diferents 
projectes i activitats, presentar a l’Oficina Tecnicoadministrativa 
les propostes d’activitats, així com coordinar el seu 
funcionament garantint els nivells de cooperació interna i 
externa necessàries pel seu bon funcionament, ser el referent 
tècnic municipal pel que fa a la gestió del Centre, elaborar 
conjuntament amb l’Oficina Tecnicoadministrativa i elevar per a 
la seva aprovació la proposta de pla i memòria d’actuació; 
mantenir contactes amb altres equipaments i entitats 
socioculturals de i fora del municipi i responsabilitzar-se, en el 
marc general de les polítiques comunicatives de l’Ajuntament, 
de la comunicació i la difusió dels projectes i les activitats que 
es portin a terme al Centre. 

 

b) Oficina Tecnicoadministrativa 

Per portar a terme aquestes tasques es comptarà amb el suport 
de l’Oficina tecnicoadministrativa que es constitueix com 
l’òrgan operatiu de gestió, que té entre d’altres objectius 
aconseguir un nivell òptim de coordinació entre els diferents 
serveis, espais i projectes del Centre; impulsar i fer el 
seguiment dels diferents plans i programes d’actuació; 
gestionar els espais comuns de responsabilitat directa de cada 
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àmbit d’actuació; mantenir, juntament amb la direcció, 
relacions institucionals amb els agents culturals locals; recollir, 
estudiar i valorar l’interès i viabilitat de les propostes que 
emanin dels diferents Consells Municipals que tinguin 
vinculacions amb les dinàmiques del nou equipament. L’Oficina 
tecnicoadministrativa estarà formada per la direcció del 
CCB i un tècnic responsable de cadascun dels diferents 
serveis vinculats al CC, i el personal administratiu.
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L’organigrama que defineix el PE és el següent: 

 

 

 

En general podem considerar que el model organitzatiu vigent 
respon a dues lògiques: 

a. la d'integració infraestructural de serveis. 
b. la de dependència política directa dels serveis que s'hi 

presten. 

El model organitzatiu adoptat no contempla cap gerència del 
conjunt dels serveis que s'hi presten sinó només una coordinació 
operativa dels mateixos amb la denominació de "Direcció" però 
sense atribucions directives. 

En concret, el CCB compta actualment amb: 

• Centre Cívic: 6 llocs de treball 
o A1: 1 
o C1: 2 
o C2: 3 
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• Biblioteca: 4 llocs de treball 
o Directora: 1 
o C1: 2 
o C2: 1 

Caldria analitzar amb detall les càrregues de treball de cada 
professionals per veure si hi ha un equilibri raonable entre el 
catàleg de serveis i l'equip professional que l'ha de dur a terme. 
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2.3. Serveis i activitats 

Actualment en el CCB es presten els serveis que es descriuen a 
continuació, organitzats, primer, per equipaments i, després, per 
regidories, són els següents: 

2.3.1. Biblioteca 

A. Regidoria de Cultura 

! Lectura, audició i visionat d'objectes 

! Consulta d'informació i documentació 

! Préstec d'objectes 

! Programació d'activitats de difusió cultural 

2.3.2. Espai escènic El Goula (E1) 

A. Regidoria de Cultura 

! Programació escènica i musical professional 
(funcions i concerts) 

2.3.3. Centre Cívic Polivalent i Escorxador (CCP1) 

A. Regidoria de Cultura 

! Servei d'informació cultural (recepció) 

! Programació de difusió cultural (exposicions i actes) 

! Programació d’accions formatives (tallers i cursos 
sobre arts escèniques, música, arts visuals, 
pensament, ciència, patrimoni, formació permanent 
d’adults, etc.) 

! Cessió d’espais i instal.lacions per a actes interns 
d’entitats i grups (sala de reunions, armaris per a 
entitats) 

! Cessió d’espais per a activitats d’entitats i 
promotors (sala d’actes, vestíbul, espai d’exposició 
d’art visual, aula, escorxador, etc.) 

! Cessió d’espais per a creadors i residències 
artístiques (bucs d’assaig, espai d’exposicions AV, 
escorxador, El Goula, etc.) 
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B. Regidoria de Joventut 

! Punt Jove (Servei d’informació juvenil i Espai de 
trobada de joves) 

C. Regidoria de Gent Gran i Participació 

! L'Espai Nou (Servei d’informació per a gent gran i 
Espai de trobada de la gent gran) 

D. Regidoria d'Ocupació 

! Servei d'Ocupació Local (SOL) 

! Emprenedoria i recerca de feina 

! TICs 

E. Regidoria de Serveis 

! Espais de trobada (cafeteria-restaurant, terrassa i 
espai exterior) 
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2.4. Activitat desenvolupada fins al moment actual 

Fem una síntesi de la informació continguda en la documentació 
rebuda sobre l'activitat realitzada pels diferents serveis. 

 

2.4.1. Biblioteca La Ginesta 

La Biblioteca La Ginesta va ser inaugurada a mitjans del 2014 i, 
segons la Memòria 20142, compta amb un equip de 4 professionals i 
presta serveis d’accés a la informació, el servei de promoció de 
la lectura (clubs de lectura, presentació de llibres i lectures 
dramatitzades) i de difusió cultural. Un 21,43% de la població té 
carnet i compta amb 1.460 usuaris actius. En les 24 activitats que ha 
organitzat el 2014 hi han participat 714 persones, de les quals 470 
han estat infants. 

 

2.4.2. Espai escènic El Goula 

En l’Espai escènic polivalent El Goula s’han programat, fins al 
moment3, quinze activitats de teatre, cinema i música. Només tenim 
dades de participació d'onze activitats, les quals ens indiquen que el 
total de participants ha estat de 1.710 amb una mitjana de 155 
persones per acte. La majoria han comprat les entrades de manera 
anticipada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(!No disposem de la Memòria 2015. 

*!B'C*/D)*!8*%!246?!
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2.4.3. L'Espai Nou 

Els calendaris semestrals d'activitats de L'Espai Nou ens permeten 
saber quines activitats han organitzat.  

Fent un buidat de les activitats contingudes en els programes 
semestrals s'han identificat les següents: 
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Podríem definir que la programació d'activitats de l'Espai Nou 
s'estructura en quatre àrees: 
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2.4.4. Punt Jove 

El Punt Jove és un espai de trobada i el lloc de prestació del Servei 
d'Informació Juvenil. Fins al moment s'han dut a terme les 
següents activitats: 

! 18 de gener de 2015 - Tarda de monòlegs a càrrec dels 
alumnes del Taller de Guionistes 

! 15 de maig de 2015 – Taller de còctels sense alcohol 
! 30 juny – Inscripcions IV Edició Penyes Festa Major 
! 23 de novembre al 9 de desembre – Exposició Sex o no 

Sex 
! 11 de novembre a 23 de desembre – III Edició Curs 

Agents Salut Juvenil  

 

2.4.5. Servei d'Ocupació Local (SOL) 

En el SOL es programen activitats al voltant de 3 programes 
formatius: 

A. Mercat laboral 
! Et preparem per trobar feina  
! Gestió i administració del temps  
! Català administratiu, empresarial i laboral  
! Vídeo Currículum  

B. Màrqueting digital i internet 
! Introducció al Màrqueting Digital i Internet  
! Posicionament natural a buscadors (SEO)  
! Google Adwords  
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! Gestió de Comunitats en línia (Community 
Management)  

! Màrqueting de correu electrònic (mailchimp)  
C. Ofimàtica i informàtica 

! Ofimàtica Bàsica Word  
! Ofimàtica Bàsica Excel 
! Wordpress  
! Eines de Google del 26 al 29 de novembre de 2015 
! Inbound Màrqueting 4 i 5 de novembre de 2015 
! Google Analytics del 10 al 12 de novembre de 2015 
! Pla d’empresa Mètode Canvas del 16 al 19 de 

novembre de 2015 
! Gymp – Editor d’imatges del 23 al 27 de novembre 
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2.5. Diagnosi 

En el CC El Roure diversos operadors comparteixen una 
infraestructura per prestar determinats serveis adscrits a diversos 
responsables polítics. Una part dels espais estan assignats a cada 
servei de manera exclusiva, i una altra part són d'ús compartit. Això 
obliga a dues coses: 

• Definir els aspectes organitzatius comuns: horaris, 
manteniment, atenció al públic, etc. 

• Establir un sistema organitzatiu per a l'ús dels espais 
compartits. 

Això porta a garantir les bones relacions de veïnatge o cotreball 
(coworking). Però si es vol fer un pas més i generar sinergies entre 
els diversos serveis que es presten, cal partir d'una mirada integral a 
les necessitats dels ciutadans, promoure el treball en equip i establir 
un sistema de coordinació en la planificació, execució i avaluació dels 
serveis. 

a. Donar resposta a les necessitats dels ciutadans 

• Els serveis que es prestin al CC El Roure han de partir d'una 
anàlisi integral de les necessitats dels ciutadans 
segmentades a partir de dues variables: l'estadi vital i 
l'àmbit de realització personal (cultura, educació, salut, 
ocupació, relacions socials, etc.). 

• A tal efecte cal que l'anàlisi de les necessitats sigui la base 
de la planificació dels serveis a prestar i que s'avalui 
el seu impacte. 

b. Promoure el treball en equip 

• Un conjunt de persones que treballen en una mateixa 
infraestructura no són necessàriament un equip si no 
interaccionen entre ells i comparteixen uns mateixos 
objectius i normes organitzatives. 

• Que els operadors del CC El Roure passin a treballar en 
equip és una oportunitat que no té sentit desaprofitar. 

c. Establir un sistema de coordinació 

• Els equips de treball poden adoptar diferents sistemes de 
coordinació. Entre altres destaquem: 
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i. la coordinació per mutu ajustament entre 
professionals (comunitat de pràctica) 

ii. l'assignació a un professional de les funcions de 
coordinació no jeràrquica (coordinador). 

iii. l'assignació a un professional de les funcions de 
coordinació jeràrquica (gerència o direcció). 

• Cal valorar, en el context del CC El Roure i l'Ajuntament de 
Begues, quina d'aquestes modalitats és més eficient i viable. 

Després de consultar els responsables del Centre Cultural Polivalent, 
podem esmentar els següents problemes o dificultats. 

• El Projecte d'Establiment considera que la biblioteca i el 
centre cívic són dos equipaments que funcionen de 
forma independent sense definir cap manera de generar 
economies d’escala en la programació cultural que promou 
cada equipament i, per tant, no afavoreix l’optimització de 
recursos. 

• Tampoc no està definit l’encaix de l’oficina tècnica amb 
la biblioteca i, per tant, és complex coordinar les tasques 
que el personal administratiu i de consergeria ha de prestar 
a cada equipament. Això agreuja les dificultats per cobrir la 
mancança de personal en períodes de vacances o a causa 
d’assumptes propis, malalties, visites mèdiques, etc. 

• D’altra banda el CC és concebut com una infraestructura 
en la que diverses àrees municipals (Joventut, Gent 
Gran i Cultura) hi presten els seus serveis i no és 
concebut com un sol equipament. Això comporta que els 
tècnics que hi operen depenen dels respectius regidors i 
actuen d'acord amb les respectives indicacions.  

• Com que el CC no es considera un equipament no hi ha cap 
direcció ni gerència del conjunt i només s’estableix un 
òrgan de coordinació horitzontal (l’oficina tècnica) que no té 
definit cap protocol de funcionament. 
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3. Proposta de Pla de Gestió 
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Un Pla de Gestió és una projecció de com es vol que sigui el 
funcionament òptim de l'equipament i una anàlisi de la seva viabilitat 
i sostenibilitat.  

Desenvolupa la missió de l'equipament i defineix les línies 
d'activitat i servei, l'arquitectura de la programació, el procediment 
de planificació, seguiment i avaluació de la seva acció, un model 
organitzatiu i un model financer4.  

En el cas del CCB El Roure les referències contingudes en els 
apartats anteriors ens mostren una certa ambigüitat en relació a la 
missió de l'equipament perquè, d'una banda, és percebut pels 
ciutadans com un sol equipament (ja que és un edifici singular i 
té una denominació única) i, d'altra banda, organitzativament és 
concebut com una infraestructura en la qual s'hi ubiquen 
diversos equipaments que presten diversos serveis que depenen 
de diferents responsables polítics.  

És necessari reflexionar sobre aquestes dues concepcions per tal qe 
el pla de gestió i el model organitzatiu siguin congruents. 

 

3.1. Concepció de l'equipament 

El CC El Roure pot ser concebut de dues maneres: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!En paral.lel, convé disposar d'un Pla de Manteniment (PM) de les instal.lacions, un 
Pla d'Emergència (PE) i un Pla d'Autoprotecció (PAU). També és convenient 
disposar d'un Inventari de béns i equips que es vagi actualitzant cada any. 
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a. Una infraestructura en la qual s'hi ubiquen diferents 
equipaments. 

És la concepció actual, en la qual la responsabilitat de cada 
servei està assignada a un o diversos professionals, i 
cada professional depèn directament d'un responsable 
polític tant en la planificació com en execució i l'avaluació dels 
serveis. 

És possible buscar la màxima coordinació en la prestació de 
serveis i la creació de sinergies per promoure la màxima 
coordinació dels serveis que s'hi presten i regular d'una manera 
satisfactòria l'ús dels espais comuns. 

Els avantatges i inconvenients d'aquesta concepció són els 
següents: 

! L'avantatge principal d'aquesta opció és que no cal 
modificar l'actual manera d'exercir les 
responsabilitats polítiques assignades ni l'assignació 
de professionals als diferents regidors ni el sistema de 
planificació i gestió dels serveis. 

! L'inconvenient és que no facilita el treball en equip i, 
per tant, no permet la generació d'economies d'escala en 
l'ús dels recursos humans per assolir un nivell elevat 
d'eficiència. 

b. Com un sol equipament en el qual un equip professional 
presta diversos serveis. 

La gestió dels serveis de l'equipament és encomanada a un 
equip professional, que és responsable del conjunt de serveis 
que es presten encara que cada professional tingui assignada 
una responsabilitat específica i modificable en funció de les 
necessitats i circumstàncies. 

La direcció de l'equip està encomanada a un gerent o director 
que té atribucions jeràrquiques. 

Els responsables polítics intervenen de manera directa 
en la fase de planificació i avaluació però deleguen la 
responsabilitat operativa en el gerent o director. 

Els avantatges i inconvenients d'aquesta concepció són els 
següents: 
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! L'avantatge d'aquesta opció és que el treball en equip 
sota la responsabilitat d'un gerent o director permet 
generar economies d'escala en la prestació de serveis i 
assolir un grau elevat d'eficiència. 

! El principal inconvenient és que els responsables 
polítics poden pensar que perden capacitat 
d'incidència si deleguen la responsabilitat operativa en 
un gerent o director. 

! També poden ser un inconvenient les resistències 
professionals a participar en un sistema de planificació i 
avaluació integrats i a participar en la dinàmica 
interactiva d'un equip sotmès a un marc operatiu comú. 

 

3.2. Models organitzatius 

A cadascuna de les concepcions apuntades li correspon un model 
organitzatiu específic. 

 

3.2.1. La gestió coordinada de serveis per part de 
diversos operadors. 

a) Objectius 

En la primera concepció apuntada els objectius a assolir són dos: 

a. Promoure la màxima coordinació dels serveis que es presten 
al CC El Roure per crear sinergies entre ells. 

b. Regular d'una manera satisfactòria l'ús dels espais 
comuns. 

 

b) Modalitats de coordinació 

A tal efecte es pot adoptar una de dues modalitats de coordinació 
següents: 
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a. Coordinació per mutu ajustament si els professionals 
consideren que són una "comunitat de pràctica"5. Aquesta 
modalitat és viable en el cas de grups de professionals que 
consideren que l'intercanvi professional i el treball en xarxa 
col.laboratiu és molt beneficiós per al seu exercici 
professional i estan disposats a implicar-s'hi per assolir-ho. 
Des de fa uns anys s'han anat constituint diverses 
comunitats de pràctica en diferents institucions6. 

b. Encàrrec a un professional de les tasques de 
coordinació sense responsabilitats jeràrquiques. El 
coordinador pot ser un professional més de l'equip que 
comparteix les responsabilitats tècniques assignades amb la 
coordinació professional. Aquesta opció garanteix millor la 
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coordinació professional i la regulació de l'ús dels espais 
comuns. 

 

c. Àmbits susceptibles de coordinació 

La coordinació del grup de professionals que operen al CC El Roure 
s'ha de fer en dos moments o àmbits: 

a. En la planificació i avaluació dels serveis 

És necessari establir un procediment comú de planificació i 
avaluació sota la direcció política que té assignada la 
responsabilitat d'ún àmbit d'actuació.  

• La planificació estratègica d'un àmbit d'actuació es pot 
fer per períodes plurianuals que poden coincidir amb els 
mandats polítics. Es poden aplicar les següent mesures: 

− Elaborar un programa de cada projecte sectorial 
per al conjunt d'un mandat polític (quadriennal), 
definint els objectius, prioritats, línies de servei i 
activitat, recursos necessaris, etc. 

− Integrar els diversos programes en un programa 
marc de l'equipament que faciliti la comunicació 
als ciutadans. 

− Establir un sistema d'indicadors comú que 
permeti tenir una visió de conjunt a través d'un 
quadre de comandament o similar. 

• La planificació operativa s'ha de fer per anys naturals i 
es concreta en el catàleg de serveis i el pressupost. 

− Elaborar anualment, per part de cada equipament, 
un Pla Operatiu Anual (POA) que defineixi els 
serveis i activitats de l'any següent i permeti 
comunicar el catàleg anual global del serveis i 
activitats de l'equipament. 

− Un sistema compartit d'informació interna, 
especialment en el que fa a l'agenda, indicadors 
d'activitat i ús dels espais (que permeti fer-ne la 
corresponent reserva). 

− Una taula de coordinació, formada per tots els 
professionals adscrits a l'equipament, que tingui 



!

""#!$%!&'()*+!,-.')/*!.0-1%!23453246738'9:!;!2<5<67! ==!

definit un sistema de reunions (setmanal o 
quinzenal) per satisfer tres factors: 

o Informar de les iniciatives que cada projecte 
durà a terme en el proper període (per veure 
com poden afectar les altres o es poden obtenir 
sinergies). 

o Projectar accions comuns a nivell 
d'equipament. 

o Avaluar conjuntament el funcionament del 
centre i fer propostes de millora. 

b. En l'execució dels serveis acordats 

Un cop definit el catàleg de serveis per a un determinat 
període, cal coordinar la seva execució a través de diversos 
dispositius que permetin compartir informació i operar de 
manera interactiva. Això es pot fer a través d'una intranet o 
plataforma digital en la qual hi hagi tota la informació relativa a 
la prestació de cada servei i hi tinguin accés, amb diferents 
privilegis (consulta o edició) els diferents professionals. 

 

d. Les atribucions de la responsable de coordinació 

Convé que la responsable de coordinació del CC tingui clarament 
definides les seves funcions. Les seves atribucions poden ser: 

a. Definir el procediment i calendari d'elaboració dels 
programes sectorials del mandat. 

b. Elaborar el programa global quadriennal de l'equipament a 
partir dels programes sectorials. 

c. Definir el procediment i calendari d'elaboració dels Plans 
Operatius Anuals de cada equipament. 

d. Coordinar l'execució de totes les actuacions derivades dels 
POA i resoldre els problemes organitzatius i de personal que 
sorgeixin. 

e. Establir un sistema comú d'indicadors d'activitat, obtenir els 
valors corresponents a cada projecte i període i incorporar-
los en un quadre de comandament a disposició de tot l'equip 
i dels regidors. 
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f. Convocar la taula de coordinació i establir l'ordre del dia de 
cada sessió, fent-ne de moderadora o dinamitzadora. 

g. Definir i coordinar el sistema d'informació interna (agenda). 

h. Regular l'ús dels espais comuns d'acord amb les demandes 
rgulars i ocasionals de cada equipament. 

i. Resoldre els conflictes d'agenda que puguin sorgir. 

j. Participar en les reunions de l'equip polític, amb veu i sense 
vot, per informar i emetre opinió sobre els assumptes que es 
considerin d'interès. 

 

e. Organigrama 

L'organigrama, similar a l'actual, seria el següent: 
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3.2.2. La gestió integrada de serveis per part d'un sol 

operador. 

En la concepció del CC com un sol equipament que presta diferents 
serveis, la seva gestió és encomanada a un equip professional 
responsable del conjunt de serveis que es presten encara que cada 
professional tingui assignada una responsabilitat específica i 
modificable en funció de les necessitats i circumstàncies, i la direcció 
de l'equip s'encomana a un gerent o director que té atribucions 
jeràrquiques. 

A nivell organitzatiu convé dissociar tres estadis seqüencials de 
presa de decisions: 

 

Per aquest motiu, es contempla que en l'organització hi hagi quatre 

nivells de responsabilitat: 

 

a. Taula de Direcció Política 

o Formada pels regidors que tenen responsabilitat 
sobre els serveis que es presten a l'equipament: 
Cultura , Joventut, Ocupació, Gent Gran, Serveis. 

b. Staff tècnic (tecnoestructura) 

o Planifica i avalua els serveis a partir dels objectius, 
prioritats i criteris definits pels regidors. 

o En una primera fase, aquesta funció la pot 
desenvolupar la Gerència. 
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c. Gerència 

o És qui té la responsabilitat operativa última del 
conjunt de l'equipament. 

o Coordina tant la planificació com la gestió dels 
serveis a partir de les polítiques i programes sectorials. 

d. Els àmbits funcionals  

o Gestionen els diferents serveis del catàleg. 

o Cada àmbit té un responsable o coordinador, i 
compta amb un equip tècnic sota la responsabilitat 
d'un cap o coordinador. 

o La Biblioteca Local és un àmbit funcional de 
l'equipament que depèn, alhora, de l'Ajuntament i de 
la Diputació. La seva responsable té el càrrec i les 
funcions de Directora. Per això, el seu funcionament 
tindrà elements singulars i diferenciats de la resta 
d'àmbits funcionals. 

o En una primera fase, la coordinació operativa de 
l'àmbit funcional de Programació Cultural, la pot 
assumir la Gerència. 

 

És convenient que el gerent i els coordinadors de cada àmbit 
funcional constitueixin un equip de coordinació que vetlli per l'acció 
sinèrgica dels diferents àmbits. 

Tots els professionals de l'equip de gestió haurien de tenir en compte, 
en l'exercici de les seves atribucions, la "Guia de bones pràctiques 

de la gestió cultural" aprovada per l'APGCC7. 

En una primera fase la Gerència pot assumir les funcions de 
tecnoestructura (staff tècnic) i les de la coordinació operativa de 
l'àmbit de Programació Cultural8, però quan la càrrega de treball no 
sigui assumible per una sola persona, caldria desdoblar aquestes 
funcions i adscriure-les a dos o més professionals. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!$B#C'D#9'-B(%D1)#'#8*B91))*E1)#1K#
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La gestió dels serveis i activitats de l'àrea funcional de Cicle Festiu 
pot ser externalitzada, tot i que la programació, seguiment i 
avaluació es faran des de Gerència com en la resta d'àmbits. 
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L'organigrama funcional seria el següent: 
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En relació al staff tècnic hi ha dues opcions: 

a. que les funcions de tecnoestructura de totes les regidories 
que tenen responsabilitats polítiques en el CCB s'assignin a 
un tècnic especialitzat en les funcions de planificació i 

avaluació que es dedica exclussivament a aquesta funció. 
b. que cada regidoria assigni les funcions de tecnoestructura a 

un tècnic especialista en l'àmbit d'acció política 

corresponent que forma part de l'equip d'un àmbit de 
gestió. Aquests tècnics, doncs, tindrien una doble 

responsabilitat: de planificació i avaluació d'un àmbit 
d'acció política, i de gestió dins un àmbit funcional. 

Es pot considerar que la primera opció és la més simple i 

eficient, encara que la segona dóna més confiança als regidors que 
un tècnic s'ocupa específicament de la planificació i avaluació del seu 
àmbit d'acció política. 

Amb tot, en una primera fase les funcions de staff tècnic serien 
assumides per Gerència. 

 

3.3. El mapa de stakeholders i la bona governança 

Si considerem que el CCB vol esdevenir una comunitat d'interessos 
cal que identifiquem totes les parts interessades o stakeholders. En 
una comunitat d'interessos cada part aporta els seus actius per 
facilitar el funcionament òptim del projecte i en rep un benefici 
superior als actius que aporta.  

El mapa de stakeholders del CCB El Roure estaria format per les 
següents parts interessades: 

! En primer lloc cal destacar els ciutadans amb interessos 

culturals. En el CCB hi trobaran una oferta cultural de 
proximitat que vol donar resposta als seus interessos, per la 
qual cosa han de manifestar-los i han d'opinar sobre les 
experiències en les que han participat, així com han de 
comunicar-les i recomanar-les a tercers. 
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! En segon lloc hem d'identificar els agents culturals. La 
vocació del CCB és que sigui un contenidor òptim de les seves 
iniciatives i, també, un espai de trobada per generar-ne. 

! En tercer lloc hem d'identificar l'Ajuntament. L'Ajuntament té 
una doble condició. D'una banda és un agent cultural que 
promou subsidiàriament iniciatives pròpies i, d'altra banda, fa 

una funció reguladora i de foment de l'acció cultural local. 
! També hem de tenir en compte que hi ha stakeholders 

indirectes, com els proveïdors de serveis o els ciutadans i 
agents econòmics que es beneficien del valor d'existència de 
l'equipament. 

Per això cal buscar una forma de bona governança que impliqui 

totes les parts interessades per fomentar el seu compromís en 
col.laborar en el bon funcionament de l'equipament. 

La governança, tal com la va definir l'ONU el 2012, és una fòrmula de 
govern basada en la interrelació entre els organismes que ostenten la 
direcció política d'un territori i la societat civil de manera que els 
elements socials poden exercir poder, autoritat i influència sobre les 
decisions que afecten la vida pública. La base de la governança és la  
Una bona governança (good governance) es basa en els següents 
atributs: 

− La transparència en la presa de decisions. 
− L'equitat, la participació, el pluralisme, la responsabilitat i el 

respecte als drets dels ciutadans. 
− L'eficiència, l'efectivitat i la durabilitat. 
− El desenvolupament social. 
− La participació democràtica i el consens. 
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3.4. La seqüència de planificació, gestió i avaluació 

Els quatre nivells de responsabilitat establerts intervenen en el 
procés de planificació, gestió i avaluació amb les tasques que 
s'indiquen en la seqüència indicada en el diagrama de la pàgina 
següent. 

El procés contempla els següents passos: 

a. Definició de la política sectorial del mandat per part dels 
responsables polítics: objectius i prioritats. Cada any podran 
fer-hi ajustos en funció de les consideracions contingudes en 
l'Informe Anual de Gestió. 

b. Elaboració dels programes sectorials del mandat per part 
del staff tècnic. Els programes sectorials han de contemplar 
els serveis i activitats que es desenvoluparan durant el 
mandat, les fases (en base a períodes anuals), les fites a 
assolir i els indicadors de seguiment i resultat que 
s'aplicaran. Els programes elaborats han de ser validats pels 
responsables polítics corresponents. 

c. Els responsables polítics han de validar els programes 
sectorials. Després el Gerent ha d'integrar les accions anuals 
derivades dels programes sectorials en un Pla Operatiu 

Anual. 
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d. Els responsables de cada Àmbit de Gestió elaboraran els 
POA (Plans Operatius Anuals) on constaran els serveis i 
activitats que duran a terme, el cronograma i els recursos 
econòmics i humans que necessiten. El Gerent, en funció 
dels recursos disponibles, validarà els POA i n'encarregarà la 
seva execució als Responsables de cada Àmbit de Gestió. 

e. Els responsables de cada Àmbit de Gestió recopilaran els 
indicadors de seguiment i els lliuraran al Gerent. També 
recopilaran els indicadors de resultat establerts i els 
lliuraran al staff tècnic per tal que avaluï els resultats assolits 
i n'informin el Gerent, per tal que pugui elaborar l'Informe 

Anual de Gestió, que conté una Memòria i un Informe 

d'Avaluació, i lliurar-lo als responsables polítics per tal que 
l'aprovin. 

 

3.4.1. La planificació del mig termini 

La planificació de l'acció a mig termini (o plurianual) es defineix 
habitualment com a estratègica. Es pot fer coincidir amb els 
mandats polítics o pot abastar un termini superior. 

La planificació estratègica ha de ser feta per la tecnoestructura o 

staff tècnic a partir de les indicacions de la direcció política. 

En la planificació estratègica cal definir: 

a. Els objectius del període i la seva ponderació de valor 
relatiu. 

b. Les línies de desenvolupament dels objectius, i la 
ponderació de valor relatiu de cada línia respecte a 
l'objectiu. 

c. Les accions o serveis que concreten les línies de 
desenvolupament. 

d. Els indicadors de resultat que es faran servir per avaluar 
els objectius, indicant: la denominació, una descripció que 
els precisi, els valors a ssolir (fites) i la ponderacióde valor 
relatiu de cada indicador respecte a l'objectiu. 
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3.4.2. La planificació anual (POA) 

La planificació del curt termini (o anual) es defineix com a operativa. 
Es concreta habitualment en els POA. 

La planificació operativa ha de ser feta per la gerència i els 
coordinadors de cada àmbit funcional. 

En la planificació operativa cal definir: 

a. El procés d'execució de les accions i serveis que s'han definit 
en la planificació estratègica, indicant en cada cas el termini 

temporal de realització i els recursos necessaris (humans, 
materials i econòmics). 

b. Els indicadors de seguiment que s'aplicaran. 

 

3.4.3. El seguiment de l'acció desenvolupada 

Per al seguiment de l'acció que es desenvolupa s'establiran diversos 
indicadors que s'integraran en un Quadre de Comandament. 
S'elaboraran, a partir d'ells, Memòries amb la periodicitat que 
s'estableixi (com a mínim anuals). 

Els indicadors de seguiment més habituals són els següents: 

! Grau de realització dins termini 

! Crèdit executat (despeses) 

! Crèdit total 

! Crèdit de despeses estructurals 

! Ingressos obtinguts de tercers 

! Ingressos d’explotació (usuaris, merxandatge, cessió 
d’espais) 

! Ingressos de mecenatge i patrocini 

! Ingressos d’altres fonts 

! Nombre de participants 

! Nombre total 

! Nombre per segment objectiu 
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En les pàgines següents es presenten dues plantilles: 

a. Una plantilla per definir els indicadors de seguiment 
que s'aplicaran en cada acció, i la ponderació del seu 
valor relatiu. 

b. Una plantilla per a confeccionar el quadre de 

comandament. 

També es presenta una proposta de taules de valoració dels 
indicadors establerts.
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NOTES 

Aquesta plantilla permet definir quins indicadors s'aplicaran en cada acció, calculant el seu valor relatiu en forma de %, de 

tal manera que, sumats, han de donar 100% en cada acció (columna TOTAL de la dreta). 
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NOTES 

En cada indicador hi ha tres columnes: 

• El valor assolit, d'acord amb les taules de valoració definides (que presentem més endavant). 

• La ponderació del valor relatiu de l'indicador respecte al conjunt de l'acció. 

• El valor resultant de multiplicar el valor assolit pel valor relatiu ponderat. La suma dels valors absoluts assolits ens 

indicarà, en cada indicador, el % d'assoliment global de les accions del POA. 

• En la darrera columna hi ha la mitjana de valor assolit en l'execció del POA, un índex sintètic de referència. 
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Presentem algunes propostes de taules de valoració dels 
diferents indicadors: 
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3.4.4. Procediment d’avaluació de resultats i d’impacte 

En la planificació del mig termini o plurianual es defineixen els 
objectius i les línies de desenvolupament de cada objectiu, així com 
els indicadors de resultat9. 

Els indicadors de resultat, a diferència dels de procés que permeten 
un seguiment de les accions, serviran per avaluar el grau 
d'assoliment de les línies de desenvolupament i, de manera 
derivada, dels objectius. 

Els indicadors són recopilats a finals d'any o del període de vigència dels 
objectius establerts. El procediment a seguir és el següent: 

• Cal ponderar, en la planificació, quin és el valor relatiu de 
cada línia respecte a l'objectiu. 

• En cada línia cal definir quins indicadors de resultat 
s'aplicaran. Cal escollir indicadors que siguin representatius, 
complementaris i fàcils d'obtenir. 

• De cada indicador de resultat cal definir els següents 
elements: 

a. Els valors a assolir (fites). 

b. La ponderació del seu valor relatiu respecte a la línia. 

• Al final del període cal fer una estimació del valor assolit en 
cada indicador a partir de taules de valoració. 

• Es poden integrar els valors assolits en un IGA (Índex Global 
d'Assoliment) que dóna una informació sintètica del conjunt 
de l'acció realitzada. 

• A partir de l'IGA es pot elaborar un Informe d'Avaluació que 
contingui l'IGA i una interpretació explicativa del les fites 
assolides i no assolides. 

Es poden aplicar, entre altres, els següents indicadors de resultat: 

A. Indicadors d'eficàcia: 

• Grau d'assoliment de la fita o resultat establert (% o 
estadi)10 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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• Satisfacció dels participants (mitjana de valoracions) 

B. Indicadors d'eficiència 

• Cost unitari del servei o activitat (diferència amb període 
anterior) 

• Ratio despeses estructurals v. variables (diferència 
amb període anterior) 

 

 

 

Dins la lògica gerencial que aplica aquest model, es pot adoptar una 
organització basada en el producte o en el mercat11.  

a. Una organització per producte agrupa els serveis similars en 
àmbits funcionals a càrrec de professionals especialitzats en cada 
tipus de servei. L'especialització funcional és un factor que 
afavoreix l'increment d'eficàcia i eficiència, sobretot en la 
prestació de serveis especialitzats. 

b. Una organització per mercat agrupa els serveis en funció dels 
seus destinataris o públics objectiu, ja sigui per segments d'edat, 
per gènere, per interessos i hàbits, o per altres variables. La 
relació global amb els diversos segments d'usuaris, en 
alguns casos, pot ser prioritària si es vol tenir una interlocució 
única i els serveis a prestar no requereixen una especialització 
funcional. 

En el cas del CCB considerem que els serveis que presta requereixen 
una certa especiallització funcional i que la interlocució única amb 
els segments de joves i de gent gran es pot garantir a dos 
nivells: 

! A nivell d'interlocució política i de planificació de les línies 
d'acció. 

! A nivell d'espai de trobada. 

Considerem, en canvi, que l'oferta de serveis i activitats serà més 
eficaç i eficient si s'integra en àres funcionals. També es poden 
jerarquitzar les dues variables apuntades (producte i mercat) establint 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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un nivell organitzatiu primari i un altre de secundari. En el cas del 
CCB es tractaria de fer el següent: 

a. Definir un nivell organitzatiu primari agrupant els serveis 
en cinc àmbits funcionals per afavorir l'eficàcia i 
eficiència: 

• Informació i assessorament 
• Lectura i accés a documentació 
• Suport a l'acció cultural 
• Programació d'activitats de difusió i formació 
• Celebracions del cicle festiu 

b. Establir un nivell organitzatiu secundari per segments 
estratègics de població (joves, persones grans i altres 
segments que es consideri) en la planificació i avaluació 
dels serveis12, mantenint els respectius espais de trobada 
entesos com a plataformes relacionals i de gènesi d'iniciatives, 
però fomentant que les activitats que sorgeixin de la iniciativa 
de cada segment no quedin tancades en els respectius espais 
sinó que s'incorporin a la programació general. 

Si s'adopta aquest nou model organitzatiu caldrà reassignar, de 
mutu acord, les noves responsabilitats tècniques i operatives dels 
membres de l'equip professional actual. Tot i que pot generar les 
habituals resistències que es donen en qualsevol canvi organitzatiu, 
serà una excel.lent oportunitat de creixement professional per als 
tècnics municipals i, després d'un temps, segurament en valoraran els 
avantatges. 

 

 

Des d'un punt de vista tècnic, considerem que la segona opció és 
més avantatjosa per la major eficiència que es pot assolir. Amb 
tot, si l'opció política preferent és no modificar la manera actual 
d'exercir directament les diverses responsabilitats polítiques, es pot 
millorar la coordinació per crear sinergies entre els serveis que es 
presten. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$&!La coherència amb les polítiques sectorials es garantirà a través del sistema 
de planificació que es proposa més endavant. En la seqüència programació-
gestió-avaluació es definiran les atribucions i tasques dels diferents nivells de 
responsabilitat. 
!



!

!!"#$%#&'()*+#,-.')/*#.0-1%#23453246738'9:#;#2<5<67# =M#

 



!

!!"#$%#&'()*+#,-.')/*#.0-1%#23453246738'9:#;#2<5<67# =N#

3.5. El catàleg de serveis 

El catàleg de serveis és l'ordenació dels serveis que es presten en el 
CCB adreçada als públics objectiu. Aquí només indiquem la denominació 
dels serveis, però caldria desenvolupar cada servei amb una descripció 
detallada i els paràmetres d'accés. 

D'acord amb el model organitzatiu proposat, els serveis s'estructuren en 
cinc àmbits funcionals o programes: 

1) Biblioteca 
2) Informació i assessorament 
3) Suport a l'acció cultural 
4) Programació cultural 
5) Cicle festiu 

 

 

A. Biblioteca$' 

• Lectura, audició i visionat d'objectes informatius 
• Consulta d'informació i documentació 
• Préstec d'objectes o documents 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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• Altres serveis 

B. Informació i assessorament 

• Recepció 
• Servei d'informació cultural 
• Servei d’informació juvenil 
• Servei d’informació per a gent gran 
• Servei d’Orientació Laboral (SOL) 

C. Suport a l’acció cultural 

• Espais de trobada i gènesi d’iniciatives culturals 
o Espai Jove 
o Espai Nou 
o Cafeteria-restaurant 
o Terrassa i espai exterior 

• Cessió d’espais i instal.lacions per a actes interns 
d’entitats i grups (sala de reunions, armaris per a 
entitats) 

• Cessió d’espais per a activitats d’entitats i 
promotors (sala d’actes, vestíbul, espai d’exposició d’art 
visual, aula, escorxador, etc.) 

• Cessió d’espais per a creadors  i residències 
artístiques (bucs d’assaig, espai d’exposicions AV, 
escorxador, El Goula, etc.) 

D. Programació cultural 

• Programació escènica i musical professional i amateur 
(funcions i concerts) 

• Programació de difusió cultural (exposicions i actes) 
• Programació d’accions formatives (tallers i cursos 

sobre arts escèniques, música, arts visuals, pensament, 
ciència, patrimoni, emprenedoria i recerca de feina, TICs, 
formació permanent d’adults, etc.) 

E. Cicle festiu14 

• Coordinació i suport a la celebració de les activitats del 
cicle festiu 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.6. Ús dels espais 

Cal diferenciar dos nivells d'ús dels espais i instal.lacions del CCB: 

! L'ús intern per part d'algun dels serveis municipals que hi 
estan ubicats. 

! L´ús extern per part d'algun agent cultural o altres entitats i 
particulars. 

 

3.6.1. Ús extern 

L'ús extern està regulat pel "Reglament d'ús del Centre Cívic de 
Begues i l'Escorxador". En el capítol tercer es regula l'ús dels espais 
en els següent termes: 

Art. 5. El CC i l’Escorxador estan definits pels edificis i la seva 
dotació tècnica i humana. En l’annex 1 hi consten els espais 
susceptibles de ser cedits (aules, sala d’ actes, sales de reunions, 
armaris, bucs d’assaig, etc.), els horaris d’obertura i el material 
disponible de cadascun d’ells. Si es demana material o 
equipament tècnic dels quals no disposi el CC i l’Escorxador, 
l’Ajuntament vetllarà per la seva disponibilitat. 

Puntualment i de forma discrecional l’Ajuntament podrà autoritzar 
l’ús fora de l’horari habitual de funcionament de l’equipament 
s’haurà d’especificar en la sol licitud d’espais, i anirà a càrrec del 

sol licitant el pagament de les despeses de serveis suplementaris 

(consergeria, seguretat, tècnics, etc.) que es puguin ocasionar 
d’acord amb el que s’estableixi a l’ordenança de preus públics 
vigent. 

Tanmateix hauran de satisfer, si s’escau, les despeses que 
originin a causa de mal ús de les instal lacions pels danys i 

perjudicis causats. 

Art. 6. Les activitats que es desenvolupin en el CC i Escorxador 
han de tenir una finalitat cultural, educativa, cívica o social i 

d’altres que es consideri d’interès públic i de sostenibilitat 

econòmica del centre. 

Art. 7. Queden prohibides expressament totes les activitats que 
atemptin contra els valors fonamentals d’igualtat, llibertat, 
tolerància, convivència i democràcia, i les que siguin il legals. 
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Art. 8. L’Ajuntament de Begues podrà exercir en qualsevol 
moment les seves potestats de tutela, control i inspecció adoptant 
les decisions que escaiguin. 

Art. 9. Els usuaris. Les administracions públiques, organitzacions, 
entitats, empreses privades i persones a títol individual podran 
sol licitar la utilització dels espais del centre cívic. 

Art. 10. La cessió de les sales i espais d’ús temporal de les 
dependències comunes del CC i l’Escorxador es determinen per 
l’ordre de preferència següent: 

1. Actes organitzats pels serveis municipals i necessaris per 
a biblioteca. 

2. Actes organitzats per entitats o associacions locals, amb 
o sense afany de lucre, degudament legalitzades i inscrites 
en el registre municipal d’entitats. 

3. Actes amb o sense afany de lucre organitzats per 
empreses o comerços de Begues, així com persones a títol 
individual 

4. Actes organitzats per entitats amb o sense afany de lucre 
amb seu fora de Begues, degudament legalitzades. 

5. Actes amb o sense afany de lucre organitzats per 
empreses o persones foranes. 

Art. 11. Els espais per a exposicions podran ser cedit a persones 
individuals o a associacions, i d’acord amb les condicions que fixi 
l’Ajuntament. 

Art. 12. Les quotes estaran establertes a l’ordenança de preus 
públics d’equipaments cívics, socioculturals i educatius. 

Art. 13. Sol-licitud d’espais 

Art. 13.1. Totes les sol-licituds per utilització de qualsevol espai 
del CC i l’Escorxador s’hauran de fer per escrit, mitjançant la 
presentació d’ una sol-licitud motivada a les oficines del Centre 
Cívic. S’hauran de presentar amb una antelació mínima de 6 dies 
naturals i màxima de 90 dies naturals. La direcció del Centre 
podrà sol-licitar la documentació complementària que estimi 
pertinent. 
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Art. 13.2. Les sol-licituds d’un espai de manera continuada (per 
exemple de setembre a juny) s’hauran de presentar amb dos 
mesos d’antelació. 

Art. 13.3. Les autoritzacions d’un espai de manera continuada 
tindran una durada màxima de 10 mesos, excepte que s’estableixi 
un període superior mitjançant conveni, i no crearan cap dret, 
precedent, avantatge o reserva per a anys o usos posteriors a la 
seva finalització. 

Art. 13.4. L’autorització de cessió d’un espai de manera 
continuada no pressuposa la seva utilització en exclusivitat. Tots 
els espais susceptibles de ser cedits han d’ésser compartits. 
Només l’Ajuntament de Begues els podrà ocupar en caràcter 
d’exclusivitat per portar a terme les seves funcions d’atenció o 
formació als veïns. 

Art. 13.5. La persona, entitat o empresa interessada en sol-licitar 
l’autorització de cessió d’un espai podrà consultar la seva 
disponibilitat a les oficines del Centre Cívic. 

Art. 13.6. Les activitats que duguin a terme les entitats o els 
usuaris es faran sempre dintre de l’horari del Centre Cívic. 
Excepcionalment, si l’activitat de l’entitat s’ha d’efectuar fora de 
l’horari d’obertura del centre cívic caldrà sol-licitar el permís 
corresponent on costaran les condicions d’ús. 

Si bé, a la persona responsable de l’entitat se li podrà lliurar una 
clau per accedir a la zona que ha d’utilitzar, aquesta persona 
haurà de signar un document que reguli la responsabilitat a la que 
es compromet. Si no es compleixen les condicions expressades a 
l’art 22, s’hauran d’aplicar les normes especificades a l’article 
cinquè d’aquest reglament. 

Art. 14. Les entitats i/o grups amb autoritzacions d’ús continuat 
hauran de designar un únic interlocutor responsable de les 
relacions amb els responsables del Centre Cívic. 

Art. 15. Les autoritzacions es consideraran amb la finalitat 
exclusiva de realitzar l’activitat prevista i pel temps establert en la 
sol-licitud. 

Art. 16. Qualsevol modificació en l’horari d’ús autoritzat, reservat 
o pactat s’haurà de sol-licitar amb un mínim de 3 dies hàbils 
d’antelació al responsable del centre cívic, el qual n’haurà de 
donar el vist i plau. 
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Els espais susceptibles de ser cedits, segons l'Annex 1, són els 
seguents: 

a. L’Escorxador 

b. Centre Cívic, planta 

Vestíbul general 

Amb una superfície de 374,12m2. Usos preferents: 
exposicions de plafons,... 

Foyer 

És un espai que té la funció de cancell de l’espai escènic 
però que alhora pot servir per tenir-hi exposicions i fer 
alguna activitat d’assaig o d’algun altre ús que es determini. 
Té una superfície de 66,85 m2. 

Aula polivalent (a compartir amb la biblioteca) 

Amb una superfície de 63,82 m2. Disposa de mobiliari per a 
reunions de treball. 

Buc d’assaig musical gran 

Amb una superfície de 99,11m2. 

Buc d’assaig musical mitjà 

Amb una superfície de 25,46m2. 

Magatzems d’instruments 

Amb una superfície de 13,11m2. 

Magatzems d’instruments 

Amb una superfície de 6,03m2. 

Sala de reunions o despatx polivalent 

Amb una superfície de 25,65m2. 

Teatre polivalent 

Amb un aforament per 336 persones assegudes, el teatre 
polivalent està condicionat per celebrar-hi diversos actes o 
esdeveniments. Pot acollir representacions teatrals o 
espectacles diversos, convencions, balls, etc i serà 
discrecional la seva autorització d’ús per part de 
l’Ajuntament. Disposa d’escenari integrat, espai 
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d’espectadors amb grades retràctils, teler i passarel-les, 
magatzem, camerinos i cabina de control. 

c. Centre Cívic, planta pis 

Sala de reunions 

Amb una superfície de 24 m2 és un espai polivalent de 
reunions. 

Sala de reunions 

Amb una superfície de 27 m2 és un espai polivalent de 
reunions. 

 

3.6.2. Ús intern 

En relació a l'ús intern per part dels diferents serveis del CCB, en 
l'apartat d'anàlisi de la situació actual hem comentat que hi havia 
espais d'ús compartit i que calia definir el procediment d'ús dels 
mateixos.  

En la proposta d'organització basada en els cinc àmbits funcionals 
indicats gairebé tots els espais estan adscrits a un programa o àmbit 
funcional. Per visualitzar-ho, mostrem la correspondència entre els 
espais existents i les àrees funcionals definides: 
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Espais Bibliot. 
Inform. 
i ass. 

Progr. 
Cultural 

Suport 
Acció C. 

Serveis 
grals. 

PLANTA BAIXA      

Vestíbul (recepció)      
Espai biblioteca      
Aula      
Vestíbul (espai expositiu)      
Espai escènic (sala)      
Camerinos      
Punt Jove      
Sala de reunions      
Bucs d'assaig      
Bar - restaurant      
Magatzems, infermeria i 
sanitaris 

     

PLANTA PRIMERA      

Annexos Biblioteca      
Office, magatzems i 
sanitaris      

Terrassa      
Despatxos      
Espai Nou      
Aules      

ESCORXADOR      

Sala d'actes      

Espai polivalent      

Sala reunions      
 

• Fent excepció de l'aula de la planta baixa (compartida per la 
biblioteca i la programació cultural), la resta d'espais són 
exclusius d'un àmbit funcional. Això simplifica la regulació del 
seu ús. 

• El servei d'informació i assessorament (sobre cultura, 
joves, gent gran i ocupació) es presta de manera integrada des 
de la recepció, tot i que els continguts són generats per cada 
pla sectorial. 

• L'espai Escorxador es destina al suport a l'acció d'agents 
culturals, i per tant, certes activitats de la programació cultural 
també s'hi poden realitzar. 
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3.7. Model de programació i gestió de públics 

!

3.7.1. Una programació única 

La programació és una combinatòria de propostes. Cada proposta 
pot ser promoguda o generada per un àmbit funcional determinat, però 
totes s'integren en una única programació. Cal que els ciutadans 
tinguin la visió de conjunt del que es fa al CCB per tal que puguin 
participar en les iniciatives que siguin del seu interès. 

La programació pot contenir propostes d'agents professionals o 
amateurs15, propostes pròpies i de tercers16. Aquestes variables 
hauran de constar en els productes comunicatius per facilitar l'elecció. 

No totes les propostes formulades per agents culturals o altres 
particulars han de ser incloses necessàriament en la programació del 
CCB, sinó només les que s'ajustin als criteris de programació 
establerts i tinguin cabuda en l'arquitectura de programació 
establerta17 a partir de l'estimació de la freqüència d'actes sostenible 
d'acord amb la capacitat dels públics potencials de participar-hi.  

L'arquitectura o plantilla de programació definirà el nombre i 
freqüència dels actes programables en cada període d'acord amb la 
demanda potencial estimada. A més, caldrà definir entre tots els 
stakeholders del CCB uns criteris que regulin els continguts 
programables i que s'hauran de basar en dos principis: 

! Continguts que satisfacin l'interès general (ja que 
l'equipament és públic). 

! Propostes que tinguin solvència organitzativa i s'ajustin a 
les condicions d'ús dels espais del CCB (condicions tècniques, 
cabuda, horaris, etc.). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 La programació ha d'incloure ambdós tipus de continguts, ja que el CCB és 
un equipament cultural de proximitat, però han de ser diferenciats en els 
productes comunicatius que s'elaborin. 
16 Es pot considerar que les propostes pròpies han de ser complementàries de 
les dels agents culturals aplicant el principi de subsidiarietat de l'acció cultural 
pública. 
17 Aquesta es defineix més endavant.!
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3.7.2. Una programació basada en els públics objectiu 

Tradicionalment la programació s'ha fet buscant l'excel.lència dels 
continguts que eren accessibles en cada lloc i circumstància, però cada 
vegada és té més clar que per assolir l'eficàcia i eficiència d'una 
programació cal basar-la en els públics objectiu. Això porta a la 
necessitat de definir quins són els públics objectiu del CCB, més enllà 
dels casuals, i a conèixer els seus interessos i hàbits. 

Basar la programació en els públics no vol dir limitar-se a 
atendre les seves demandes. És obvi que els públics només tenen 
interès inicial per aquells continguts coneguts que els han generat 
bones experiències. El programador no ha de limitar-se a programar 
allò que els públics ja coneixen i saben que els agrada, sinó que han 
d'esforçar-se a programar continguts que els públics encara no 
coneixen i estan convençuts que els agradaran. 

Per saber què és allò que els agradarà és obvi que els han de conèixer. 
El coneixement progressiu dels públics objectiu és el factor clau 
per assolir un rendiment social satisfactori de la programació18. 

La programació, entesa com a proposta de valor, s'ha de basar en el 
coneixement dels públics (perfil sociodemogràfic, hàbits i interessos 
culturals, barreres a la participació, etc.) i ha de garantir una 
comunicació adequada19. Aquest és el cercle virtuós de la 
programació: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$(!Més endavant es desenvolupa un procediment per a conèixer els públics.!
$#!Això també es desenvolupa més endavant.!
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3.7.3. Definició de segments estratègics 

Convé definir els segments estratègics de públics (susceptibles 
d'aplicació d'estratègies de formació i desenvolupament en el mig 
termini), diferenciant-los dels nínxols o col.lectius als quals s'adreça 
una proposta concreta en la campanya de comunicació o promoció 
d'una activitat. 

Cada segment és una agrupació, a efectes metodològics, de públics 
objectiu que comparteixen una mateix target o perfil de consum: uns 
mateixos valors, interessos o gustos, uns hàbits similars, un perfil 
sociodemogràfic concret, etc. El target d'un segment ha de ser 
clarament diferent del dels altres. 

Es poden definir segments a partir de les següents variables: 

! edat (estadi vital o generació),  

! estadi de demanda (inexistent, latent, ocasional, regular),  

! freqüència de consum (baix, mitjà o alt),  

! residència (proximitat, mitja distància, llunyans, en trànsit),  

! interessos i preferències culturals (pràctiques, estils, etc.)  

! beneficis buscats (intel.lectuals, emotius, relacionals, 
aprenentatges...) 

! i altres. 

Les variables usades de manera més habituals en equipaments culturals 
són la freqüència de consum, l'edat i els interessos culturals. Creuant 
algunes d'aquestes variables obtenim una segmentació estàndard 
com la que es mostra a continuació: 
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Dins dels públics actius (assidus i ocasionals) es podria fer una 
subsegmentació per preferències relacionades amb les pràctiques 
culturals que ofereix l'equipament: cicle festiu, arts escèniques i 
música, arts visuals, patrimoni, lectura, etc. I pràctica apuntada es pot 
desglossar en subpràctiques. 

En els públics inactius es defineixen dos segments: els que tenen 
demanda latent (els interesses les pràctiques culturals però hi ha 
diversos factors que n'impedeixen la satisfacció) i els públics 
indiferents (que no tenen cap interès per les propostes que programa 
l'equipament). 

Un cop establerts els segments estratègics cal definir el perfil o target 

predominant de cada segment a partir de la informació experiencial o 
sistematizada que disposi l'equip de gestió. Per poder definir perfils 
convé recopilar la màxima informació sobre els següents camps: 

Públics 
objectiu del 

CCB 

Menors 

Nens 

Públics 
familiars 

Públics 
escolars 

Adolescents 

Adultos i 
joves 

Públics actius 

Públics 
regulars 

Joves i singles 
digitals 

Adults amb 
responsabilitats 

familiars 

Persones grans 
Públics 

ocasionals 

Públics 
inactius 

Amb demanda 
latent 

Amb demanda 
inexistent 
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• Perfil geosociodemogràfic20 
• Interessos i preferències culturals 
• Hàbits i pràctiques culturals 
• Estadi de la demanda 
• Vinculació a alguna entitat o col.lectiu 
• Canals d'informació i relació 
• Barreres i resistències a participar en pràctiques culturals 

Cal tenir en compte que el perfil predominant és dinàmic (a mesura 
que es van coneixent millor els públics i a mesura que canvien els 
gustos i preferències dels ciutadans) i és la base de la programació i 
la comunicació. 

 

3.7.4. Definició d'una proposta de valor per a cada segment 

Encara que proposem una programació única del CCB, convé 
planificar-la, en un primer moment, de manera segmentada, per 
assegurar que hi hagi propostes adequades per a tots els segments que 
s'han definit. 

Cal definir una estratègia per a cada cada segment que contingui, 
com a mínim: 

a. Els objectius que es volen assolir en el període21. 

b. Les característiques de la proposta de valor22 que els serà 
ofertada. 

Un cop definides les característiques de les propostes que programarem 
per a cada segment, cal definir la resta d'elements de la seqüència de 
màrqueting mix: 

a. El sistema de preus i altres condicions d'accés. 

b. Els canals de venda (ticketing) 

c. El pla de comunicació i promoció 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Edat, gènere, nivell d'estudis, capacitat adquisitiva, residència, etc. 
21 Més endavant ho desenvolupem. Els objectius poden ser, per exemple, 
incrementar la seva freqüència de consum, ampliar el seu ventall d'interessos, 
incrementar el seu capital cultural, crear vincles emotius amb l'equipament, 
etc. 
22 Una "proposta de valor" és una experiència cultural que tingui valor per 
als públics del segment: una activitat o pràctica, un context espacio-temporal, 
un perfil de públics amb qui compartir-la, etc.!
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La definició prèvia d'atributs ens permetrà buscar en el mercat 
continguts que s'hi ajustin fins a cobrir la plantilla de programació 
predefinida i que tinguin en compte els altres condicionants. 

 

3.7.5. Integració de propostes i calendarització 

Un cop definides les propostes de valor que s'oferiran a cada segment, 
cal integrar-les en una programació única del CCB tenint en compte 
la freqüència sostenible que s'ha tingut en compte a l'hora de 
confeccionar la plantilla de programació. 

La freqüència sostenible es basa en quatre factors: 

• la freqüència de consum o de participació dels públics de 
cada segment, d'acord amb els seus hàbits culturals. 

• La capacitat organitzativa de producció i comunicació de les 
activitats. 

• La capacitat econòmica derivada del model de finançament. 

• La cabuda i disponibilitat de les instal.lacions. 

La programació única, resultat d'integrar les diferents propostes 
segmentades, ha de ser concretada en el calendari tenint en compte el 
dia setmanal i el moment estacional, així com els factors de 
context (fets socials rellevants, altres activitats que cerquin el mateix 
perfil de participants, etc.). També cal definir els horaris més adequats 
de cada proposta, tenint en compte els hàbits personals dels públics de 
cada segment. 

 

3.7.6. Plantilla de programació del CCB 

Es tracta de definir una plantilla de programació en la qual s'indiquin les 
unitats a programar i la seva ubicació en el calendari abans 
d'escollir els continguts concrets. 

La plantilla de la programació única del CCB ha de tenir en compte les 
propostes de valor que es vol oferir als diversos segments. A tal 
efecte es fa una hipòtesi de programació prenent com a referència els 
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paràmetres d'activitat de cada equipament cultural continguts en el 
document "Quaderns del PecCat, 2"23. 

En la taula següent s'estableixen dues columnes amb valors: la del 
mínim a realitzar i la de l'òptim24. Els valors indicats per al primer any 
d'activitat serviran com a base de càlcul per a l'estudi d'explotació 
sense cap intenció delimitativa. Cada any es farà una previsió numèrica 
més ajustada a partir de l'activitat realitzada en el període anterior. 

En les taules següents es fa una previsió del nombre d'activitats 
pròpies que formaran part de la programació, sense comptar les 
propostes de tercers, diferenciant la programació d'arts escèniques de 
l'EEM El Goula de la programació de formació i difusió cultural del 
CCP25. 

 

a. Total anual d'activitats pròpies del EEM (E1) El Goula per al 
2016 

 Mínim Òptim 

Total activitat pròpia 18 30 

 Funcions 12 18 

 Activitats complementàries 6 12 

 

Es fa la previsió que El Goula programi l'any 2016 entre 12 i 18 funcions 
o concerts de produccions professionals d'arts escèniques i música, i 
entre 6 i 12 activitats complementàries (debats, tallers, postfuncions, 
conferències...) relacionades amb les obres programades.  

Això significa una mitjana d'un espectacle professional al mes o cada 
tres setmanes, i que de cada dos espectacles es programi una activitat 
complementària. A l'activitat indicada, caldria afegir-hi les activitats 
d'arts escèniques de tercers que El Goula aculli, ja siguin professionals o 
amateurs, d'acord amb els criteris de programació indicats. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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b. Total anual d'activitats pròpies del CCP (bàsic) per al 2016 

 Mínim Òptim 

Total activitat pròpia 35 64 

 Tallers i cursos (mulisessions) 15 25 

 Xerrades, debats i conferències 8 15 

 Activitats lúdiques i festives 6 12 

 Caminades i activitats físiques 6 12 

 

3.7.7. Estratègies de formació i desenvolupament de públics 

La segmentació de públics permet definir estratègies específiques 
de desenvolupament a partir de la seva situació actual, del seu perfil 
de consum i dels objectius generals de l'equipament. Per definir les 
estraègies a desenvolupar en cada segment es tindran en compte les 
següents: 

A. Estratègies aplicables als segments de públics actius 

1. Increment de la freqüència de consum. L'objectiu és 
incrementar el consum per capita, atès que la major 
experiència cultural incrementa les ganes de noves 
experiències i porta, lògicament, a un major aprofitament 
de la programació. També són oportunes les promocions 
segmentades i ocasionals, donant preferència als sistemes 
de punts per sobre dels descomptes. 

2. Ampliació del ventall d'interessos culturals. La millor 
manera d'aconseguir un increment de freqüència és a través 
de l'ampliació d'interessos dels públics oferint-los 
propostes de formats i disciplines diferents als que 
consumeixen habitualment i que aportin valors, estètiques o 
experiències similars. L'objectiu és ajudar a passar de 
l'univorisme a l'omnivorisme cultural, ja que la diversitat 
de registres i experiències culturals comporta un major 
enriquiment i desenvolupament personal. 

3. Creació d'hàbits de consum en públics ocasionals. El 
consum ocasional acostuma a ser reactiu, és a dir, respon 
a determinats estímuls de l'entorn i, per tant, és depenent. 
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L'objectiu és afavorir la creació d'hàbits culturals que 
formin part de l'estil de vida de cada persona per tal 
d'afavorir que el consum sigui cada vegada més proactiu i 
endògen. Els abonaments, entre altres, són eines 
excel.lents per promoure la creació d'hàbits, però cal que 
siguin oberts (sense indicar activitats ni dates) i tinguin una 
magnitud proporcionada a la mitjana anual de consum per 
capita. 

4. Increment del capital cultural dels públics regulars o 
ocasionals (capacitat de descodificació de llenguatges, gaudi 
i interiorització de l'experiència, capacitat d'anàlisi crítica de 
les propostes de l'entorn i elecció de la que pot satisfer 
millor els interessos personals). Aquesta funció del CCB pot 
ser considerada "educativa" perquè vol col.laborar al 
desenvolupament personal. L'objectiu és facilitar un 
major "empoderament" dels públics en la gestió de les 
seves pràctiques culturals, evitant els riscos d'un consum 
prescrit per tercers o que segueix modes socials. Les 
postfuncions i les activitats complementàries són 
instruments adequats per promoure el desenvolupament de 
capital cultural. 

5. Implicació i participació en el projecte cultural. 
L'objectiu és que els públics passin de consumidors a 
prossumidors, que s'impliquin en el desenvolupament de 
la programació cultural, que en parlin a tercers i els 
recomanin de participar-hi, que col.laborin en tasques 
organitzatives més enllà d'on arriba l'equip professional, que 
aportin la seva opinió i estiguin disposats a participar en la 
presa de decisions. Es tracta d'instituir plataformes de 
participació que promoguin les actituds apuntades. 

B. Estratègies aplicables als públics inactius 

1. Activació del consum cultural en públics amb 
demanda latent. En un estadi de demanda latent els 
públics tenen determinats interessos culturals però no els 
poden satisfer a causa de determinades barreres 
objectives o prejudicis. Les principals barreres són: 
manca de temps, baxa capacitat adquisita (per a activitats 
sotmeses a pagament), manca d'informació o de prescripció 
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adequada, manca d'acompanyament per poder compartir 
l'experiència, etc. L'objectiu és eliminar les barreres per 
tal de facilitar la seva participació en les propostes 
programades. 

2. Creació d'interessos culturals en públics indiferents. 
Habitualment els públics indiferents són els que no han 
tingut l'oportunitat de participar, fins al moment actual, en 
cap pràctica cultural que hagi creat en ells l'interès per 
tornar-hi a participar. Per això és clau trobar la manera de 
facilitar que tinguin una primera experiència, 
preferentment a través d'entitats, col.lectius o altres 
mediadors. La gestió d'una primera experiència comporta 
sobretot tres moments: 

a. Fer-los arribar una proposta de valor que pugui 
concordar amb els seus valors i interessos (atès que 
no els coneixem gaire) i eliminar les barreres d'accés 
(prejudicis mentals o objectives) i aconseguir, amb 
l'ajuda de mediadors, que decideixin participar-hi. 

b. Atendre'ls adequadament durant l'experiència 
(tenint en compte els dubtes i inseguretats que 
comporta la primera vegada). Cal tenir en compte que 
moltes vegades és més important el servei que el 
producte. 

c. Obtenir les seves dades de contacte (especialment 
el correu electrònic) per poder-los preguntar si han 
quedat satisfets, saber quins són els seus interessos, i 
poder-los convidar a una segona o més experiències. 
Aconseguir una segona vegada és clau, ja que 
quan hi ha hagut repetició d'experiències satisfactòries 
augmenta molt la probabilitat de repetició espontània. 

Aquestes estratègies són complementàries, és a dir, és possible 
voler-ne desenvolupar alhora més d'una. L'únic que cal és 
jerarquitzar-les, és a dir, definir quina és l'estratègia principal i quines 
són secundàries per poder resoldre, si s'escau, un determinat conflicte 
d'interessos en un moment determinat. Això vol dir, per exemple, que 
podem establir com estratègia principal la creació d'hàbits de consum 
cultural i, secundàriament, fomentar el desenvolupament de capital 
cultural, però en cas de conflicte d'interessos ha de prevaldre 
l'estratègia principal. 
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Les estratègies s'han de concretar en accions. No és possible 
recomanar accions concretes perquè aquestes s'han de definir en cada 
context concret aplicant el mètode d'assaig i error. En tot cas es pot 
intercanviar amb altres equipaments culturals les accions que els han 
donat resultat per veure si són aplicables en el propi context. 

 

3.7.8. La inversió cultural en públics familiars i escolars 

No cal dir que cal tractar de manera diferent els públics familiars i 
escolars. Els infants i adolescents són públics depenents i els hem de 
gestionar a través dels seus adults de referència (els pares i els 
mestres, segons el cas) que actuen de mediadors de l'oferta cultural 
del seu entorn. 

El factor diferencial amb els públics adults és que estan en etapa de 
formació inicial i, per tant, cal donar-los l'oportunitat de viure 
determinades experiències culturals entenent-ho com una 
inversió.  

Cal evitar qualsevol intent d'aconseguir un resultat d'explotació similar 
al que podem definir en el cas de públics adults. Això no significa que, 
en el cas d'activitats habitualment subjectes a pagament com els 
espectacles, no hagin de pagar cap entrada, però vol dir que cal 
establir un preu simbòlic que els ajudi a valorar el que van a 
veure (tenint present que els altres productes que compren, com les 
llaminadures o la roba, tenen un cost) sense cap pretensió d'obtenir un 
determinat resultat d'explotació. 

Si és una inversió cal garantir que les experiències culturals en les 
que participin sigui de qualitat i diverses. A vegades les 
programacions familiars s'han oblidat d'aquest requeriment i han 
programat continguts inadequats que han tingut un impacte molt 
negatiu. És millor que participin en poques pràctiques culturals però que 
siguin de qualitat i significatives per a ells. També que siguin 
diversificades per tal que tinguin una percepció àmplia de les 
oportunitats culturals que els poden interessar. I la significació d'una 
experiència cultural moltes vegades dependrà de l'actitud i la 
implicació dels seus adults que l'acompanyen, amb els quals convé 
establir determinades complicitats. 

La programació per a públics familiars i escolars no pot dependre del 
mercat, no es pot plantejar en termes d'oferta i demanda. Requereix la 
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intervenció pública per assegurar que, en l'etapa de formació inicial, no 
només els fills de famílies amb pràctiques culturals puguin formar 
interessos, ja que aquests es formen preferentment en aquestes edats. 

 

3.7.9. El pla de comunicació 

En el pla de comunicació del CCB cal definir dos nivells: 

! la comunicació general de la programació, que té com a 
objectiu reforçar el valor de marca o d'existència 26  de 
l'equipament. La comunicació general es pot fer a través dels 
mitjans de comunicació, d'elements insertats en el paisatge 
urbà, o de materials impresos i distribuïts en punts d'afluència 
de públics. 

! La comunicació específica a cada segment de públic objectiu 
que té com a objectiu que els seus membres participin en les 
activitats programades. La comunicació espec 

La comunicació específica que s'adreça a un segment ha de 
contenir, com a mínim, els següents elements: 

a. Els missatges o arguments (storyline) que facin venir ganes 
de participar en la proposta: els valors de la proposta que 
concorden amb els valors i interessos dels públics del segment. 

b. Els canals de comunicació, tradicionals o digitals, en funció 
del perfil de cada segment. 

c. El cronograma: els moments adequats d'emissió dels 
missatges pels canals establerts. 

d. El pressupost: els recursos necessaris per poder-ho realitzar. 

 

3.7.10. Creació i gestió d'una base de dades de públics 

Per poder fer una gestió personalitzada dels públics és necessari 
crear i mantenir una base de dades en la qual es vagi incorporant la 
informació personal que es disposi en relació a determinats camps que 
es considerin rellevants. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Es pot incorporar a la BD les dades que s'obtingui a través de tres 
fonts:  

! Els registres transaccionals (generats per l'aplicació de 
ticketing). 

! Les consultes (sobre satisfacció o interessos) a través de 
qüestionaris (electrònics o presencials) o grups focals. 

! L'observació (holística o pautada). 

Els camps d'informació més útils són els següents (l'asterisc marca 
els imprescindibles): 

• Identificació 
– Nom i cognom (*) 
– ID 

• Contacte 
– Email (*) 
– Telèfon (mòbil) 
– Adreça postal 

• Variables de segmentació 
– Objectives 

• Sociodemogràfiques (edat/generació, nivell estudis, 
residència/CP, etc.) (*) 

• Freqüència de consum 
– Subjectives 

• Interessos, gustos i preferències (*) 
• Beneficis cercats (emotius, intel.lectuals, 

relacionals, compromís…) 
• Estadi de demanda (inexistent, latent, activa, 

etc...) 
• Històric de transaccions (*) 

– Activitat 1: 
• Activitat/obra 
• Dia/hora 
• Nombre entrades o reserves 
• Import abonat 
• Grau de satisfacció 

– Activitat 2 
– Activitat n 

De la BD es pot extreure tres tipus d'informació útil: 
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! Els perfils personalitzats de cada usuari (historials 
individuals). 

! Les llistes de persones que compleixen una o més 
variables, a partir dels camps d'informació incorporats, per tal 
d'emetre comunicacions o consultes segmentades. 

! Els perfils predominants en cada segment estratègic i les 
tendències de consum per poder elaborar futures 
programacions. 

 

 

 

En el cas del CCB El Roure convé gestionar una única base de dades 
en la qual hi hagi un camp que diferenciï les activitats o serveis en 
les que ha participat per poder elaborar llistes de difusió específiques 
per cada activitat i poder agregar-les per àmbits funcionals. 

En aquest sentit és de gran utilitat tenir una aplicació de ticketing de 
gestió pròpia (amb passera a una entitat bancària per efectuar el 
pagament) i, encara millor, una aplicació CRM que permeti gestionar 
una base de dades que disposi de diverses eines integrades com 
aplicació d'anàlisi BI, tramesa de newsletter a llistes de distribució, 
enquestes electròniques, etc. Aquest qüestió la tractem en l'apartat 
següent. 

 

3.7.11. Eines tecnològiques 

És impensable, en el moment actual, no disposar de determinades eines 
que faciliten i fan més eficient la gestió d'un equipament cultural i que 
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ja tenim al nostre abast de manera força assequible. Ens referim a les 
següents: 

a. Web/blog 

És impensable que un equipament cultural no tingui una web 
pròpia i d'accés directe amb els buscadors habituals. En el cas 
del CCB El Roure, es disposa de portal propi: 

    

 

En el portal, a més d'informació dels actes programats, hi ha 
insertades les xarxes socials Facebook i Twiter que van 
aportant continguts dinàmics i afavoreixen la interacció.  

La web està ben posicionada perquè quan s'escriu en un 
cercador "Centre Cívic El Roure Begues" apareix en cinquè lloc i 
també un requadre destacat a la dreta de la pantalla: 
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Cal tenir en compte que la web és, en primer lloc, l'aparador 
de la programació. El lloc on els públics trobaran la 
informació més completa i actualitzada. 

La web és, en segon lloc, el punt de recepció no presencial 
de demandes, ja sigui d'inscripció a una activitat, de 
compra d'entrades o de demanda d'informació. En aquest 
sentit, el portal del CCB té clarament visible el link per accedir 
directament al sistema de compra d'entrades o de consulta del 
calendari. De moment, però, el sistema de venda d'entrades 
encara no és operatiu. 

    

 

Cal destacar també que en portal té un link que permet accedir 
directament al directori d'entitats i fent un clic pots accedir a 
la seva fitxa. 
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Considerem que la web del CCB conté tots els elements 
estructurals que recomanen els experts. 

b. Xarxes socials 

També és convenient, com és el cas del CCB, que un 
equipament cultural tingui actives algunes de les xarxes socials 
més comuns, especialment Facebook, Twiter, Instagram o 
Youtube. L'objectiu és aprofitar la difusió viral que fan dels 
continguts que l'equipament hi publica i, sobretot, les opinions, 
comentaris i imatges dels que participen a les activitats 
programades. 

És important promoure que les xarxes socials canalitzin 
fluxes de navegació dels públics interessats cap a la web 
per tal que allà puguin formular les seves demandes. 

La gestió de les xarxes demana no deixar períodes llargs 
inactius: cal publicar-hi coses com a mínim dos o tres cops a 
la setmana. Per això va bé assignar aquesta funció a un 
professional o voluntari que faci les funcions de comunity 
manager. 

Una de les coses més importants que proporcionen les xarxes 
socials, i sovint oblidada, és informació sobre els públics 
potencials de la programació cultural, de tal manera que el 
principal benefici és analitzar les informacions i opinions 
referides a la programació cultural que hi circulen ja que 
permeten un coneixement progressiu dels públics sense gaire 
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esforç. Cada xarxa té eines per analitzar els fluxes, però cal 
crear l'hàbit de fer-ho. 

c. Base de dades 

Abans ja hem comentat que una base de dades de públics 
és imprescindible per dur a terme una gestió relacional i 
personalitzada dels mateixos. 

Les bases de dades més completes són les aplicacions CRM, 
que ja hem comentat, però per defecte sempre es pot fer 
servir una aplicació genèrica com Excel, tot i que portarà més 
feina. En el moment actual en el mercat ja hi ha força 
aplicacions accesibles, la majoria estan vinculades a les 
aplicacions de ticketing que relacionem en l'apartat següent. 

d. Ticketing 

La venda d'entrades o la inscripció a una activitat va fer un 
canvi revolucionari quan van arribar al mercat els primers 
serveis de venda d'entrades que oferien determinades entitats 
que, en el cas de Catalunya, eren sobretot entitats bancàries 
(Telentrada i Serviticket). Això permetia comprar entrades o 
fer reserves durant les 24 hores de tots els dies de l'any des de 
qualsevol indret. Els serveis de ticketing contractats a 
empreses especialitzades tenien dos inconvenients: eren cars i 
no permetien l'accés a les dades dels compradors o inscrits 
(cosa que ara ja s'ha esmenat). 

Això es va resoldre fàcilment amb l'arribada al mercat 
d'aplicacions que permeten que cada equipament cultural pugui 
gestionar electrònicament la venda d'entrades 
(numerades i no numerades), gestió d'abonaments o 
inscripció a activitats d'una manera àgil, segura i flexible i 
que, a més, vagi construint automàticament una base de dades 
dels compradors i inscrits que li permeti anar-los coneixent. 

Les aplicacions d'autogestió del ticketing permeten, a través 
d'una passera, que el comprador accedeixi al seu banc i 
pugui gestionar de manera encriptada el seu pagament per 
tornar, després a l'aplicació de ticketing. 



!

!!"#$%#&'()*+#,-.')/*#.0-1%#23453246738'9:#;#2<5<67# R4#

Alguns consideren els avantatges dels serveis externs que 
tenen grans bases de dades (Big Data) i poden fer arribar, 
de manera segmentada, les comunicacions a molts públics 
diversos evitant el caràcter endogàmic que poden tenir els 
sistemes propis. L'inconvenient és, però, que es tracta d'una 
comunicació mediatitzada. La solució que han adoptat alguns 
equipaments culturals és la de tenir el propi canal de venda i, 
ocasionalment, recórrer a canals externs massius de manera 
complementària si volen vendre una activitat a un públic més 
ampli. 

Les principals aplicacions del mercat, sense pretensió 
d'exhaustivitat, que són útils actualment als equipaments 
culturals per a la gestió pròpia del ticketing són les següents: 

4Tickets 
http://www.4tickets.cat  
 
Euromus 
http://euromus.cat 
 
Ticketea 
https://www.ticketea.com 
info@ticketea.com 
 
Secutix 
https://www.secutix.com/es  
 
MuchTicket solutions 
http://www.muchticket.net/#!about/ccjb 
 
PatronBase 
http://www.patronbase.com/info/?lang=es  
 
OneBox 
Ticketing Distribution System 
http://www.oneboxtm.com/plataforma.html  
 
TicketMaster Spain AU 
www.ticketmaster.es 
 
Koobin 
http://www.koobinevent.com 
 



!

!!"#$%#&'()*+#,-.')/*#.0-1%#23453246738'9:#;#2<5<67# R6#

e. eMail Màrqueting 

Per poder fer comunicació segmentada a través del correu 
electrònic són de gran utilitat les eines d'eMail Màrqueting 
(una de les més usades actualment pel sector cultural és 
MailChimp: http://mailchimp.com) que permeten tres 
funcionalitats: 

• Edició de newsletter o comunicats a partir de 
plantilles que es poden personalitzar fàcilment per 
incorporar-hi la imatge corporativa de l'equipament i 
guardar-les per anar-les reeditant. 

• Gestió de llistats de distribució que es poden 
insertar des d'altres aplicacions, i segmentar si es vol, 
com a destinataris de les trameses, que elimina 
automàticament els repetits i exclou els rebuigs, de 
manera que la llista sempre està actualitzada i 
operativa. 

• Analítica de recepció i lectura dels comunicats, 
poden saber dades agregades (nombres totals en un 
moment donat o diacrònics) o individualitzades. La 
informació obtinguda permet decidir si es fa una nova 
tramesa i a qui. 

f. Gestor de qüestionaris 

Sovint els responsables d'un equipament volen fer consultes 
als seus públics. Es poden fer consultes presencials als 
públics actius, ja sigui passant-los una enquesta o convidant-
los a participar en un grup focal. 

Però cada vegada més s'envien qüestionaris electrònics als 
públics dels quals es disposa de dades de contacte per diversos 
avantatges econòmics, de temps i d'eficàcia. Les enquestes 
electròniques, en el moment actual, són més econòmiques i 
fiables que les presencials o les telefòniques. 

En el mercat hi ha diverses aplicacions que permeten fer-ho i 
que, a més, fan ja una explotació automàtica de les dades 
en diferents formats: pdf, ppt o excel. Aquest darrer format 
permet una anàlisi posterior amb creuament de variables, ja 
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sigui des de l'aplicació excel o des d'algunes aplicaciones 
estadístiques més completes. 

Les aplicacions del mercat acostumen a tenir un primer tram 
d'ús gratuït i un nivell premium subjecte a pagament per a 
consultes de més envergadura. Una de les més fàcils d'usar i 
utilitzada en el sector cultural és Survey Monkey: 
https://es.surveymonkey.com.  

g. Analítica B.I. 

Les aplicacions CRM acostumen a tenir una eina analítica 
Business Intelligence que permet analitzar les dades 
recopilades i generar informació útil. També hi ha eines més 
especialitzades a les quals es pot exportar les dades 
registrades en una aplicació CRM. 

Això permet l'explotació estadística de les dades 
contingudes en els diferents camps d'informació, sobretot 
les dades transaccionals acumulades, aplicant diverses 
combinatòries de variables per conèixer els perfils dels 
compradors d'entrades o inscrits a les activitats. 

Cada vegada més es fan servir aquestes eines per conèixer els 
públics actius, ja que són les més econòmiques i les que 
aporten informació més objectiva i empírica. Alguns 
empreses s'especialitzen en elaborar informes dels públics 
actius d'un equipament cultural a partir de l'històric 
transaccional dels públics actius (com és el cas de 
Teknecultura: http://teknecultura.com/cat/). 
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3.8. El finançament de la programació 

L'EPEC elaborat l'any 2011 ja contenia un estudi d'explotació del 
conjunt del centre cívic. Quan es disposi de dades històriques es podrà 
actualitzar amb valors empírics, però ara no és el moment. 

En un equipament cultural podem diferenciar tres tipus de despeses: 

a. Les despeses de manteniment, conservació i reparació de 
les instal.lacions. Algunes són fixes i altres són variables 
perquè estan condicionades pel grau d'ús que se'n fa. 

b. Les despeses estructurals de l'equip professional que 
gestiona l'equipament (capítol 1). 

c. Les despeses variables d'activitat. En el cas del CCB El Roure, 
les centrarem en la programació pròpia, entenent que la 
cessió d'espais a tercers només comporta despeses addicionals 
de manteniment27. 

Centrarem l'anàlisi dels indicadors econòmics de la programació pròpia 
només en la programació escènica i musical de l'EEM El Goula 
perquè no disposem d'indicadors econòmics de la programació de 
formació i difusió cultural del CCP.  

 

3.8.1. Despeses i ingressos de les activitats realitzades 

L'anàlisi dels indicadors econòmics de les activitats realitzades fins al 
moment en l'EEM El Goula el fem a partir de les des dades 
subministrades pels seus responsables. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Dades de despeses28 

 

Com es pot apreciar, fins al moment s'han realitzat 15 activitats amb un 
cost total de 36.275,35 euros, que significa un cost unitari de 
2.418,36 euros29.  

La majoria d'actes han estat contractats en règim de caixet. El cost 
total dels caixets ha estat de 35.065,12 euros. En cinema el cost 
per sessió és de 423,50 euros. En arts escèniques i música els preus 
oscil.len entre 1.452,00 i 4.598,00 euros, amb una mitjana de 
3.033,74 euros per espectacle. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2R
#>H(*AB*A#818*A#I1-#*AB1B#1F')B18*A#F*)#%1#)*AF'-A1C%*#8*%#!!"3!

&#!\'#80AF'A*/#8*#818*A#8*#9'AB'A#*AB)(9B()1%A#-0#B1/F'9#8*#%*A#8*AF*A*A#8*#9'/(-09190J+#H(*#B1/CD#

91%8)01#1.*@0)#1#%*A#8*AF*A*A#?1)01C%*A#8*#F)'8(990J#8*#%*A#19B0?0B1BA3!



!

!!"#$%#&'()*+#,-.')/*#.0-1%#23453246738'9:#;#2<5<67# R=#

Si categoritzem els espectacles en funció del cost dels caixets, podem 
establir 3 categories, d'acord amb els els nivells establerts en els preus 
públics aprovats: 

 

 

Dades d'ingressos 

Les dades agregades del ingressos totals són les següents: 

45;6+'')'(!+6(1)5,( # #
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L'ingrés total ha estat de 34.259,66 euros (sense IVA). La 
recaptació de taquilla representa un 34,74% del total dels ingressos i 
l'aportació municipal és del 24,57%. Les institucions supralocals 
aporten, entre les dues, un 40,68%. La mitjana d'ingrés per acte 
realitzat ha estat de 2.283,98 euros. 

 

Detall de despeses i ingressos 

Mostrem a continuació el detall dels ingressos i despeses de la 
programació escènica i musical realitzada fins al moment actual: 
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En el gràfic anterior es veu clarament el model de finançament 

aplicat fins al moment: La taquilla dóna un retorn del 35% de la 
despesa, entre la Diputació i la Generalitat aporten un 40%, i 
l'Ajuntament aporta el 25% restant. 

En les activitats en les quals hi ha hagut enda d'entrades s'ha obtingut 
una ocupació mitjana del 50,89% com es mostra en la taula 
següent: 
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3.8.2. Previsió de despeses 

Podem fer la següent projecció partint de la hipòtesi d'activitat de la 
programació de l'EEM El Goula formulada en un capítol anterior30: 

Total activitats Cost unit 
  

Cost total 
Mínim Òptim Mínim Òptim 

12 18  2.418,36 €   29.020,32 €   43.530,48 €  

 

3.8.3. Previsió d’ingressos 

L'ordenança general de preus públics preveu per al CCB el Roure els 
següents preus de les entrades (sense IVA): 

Espectacles 

• Entrades espectacle A (catxets superiors a 4.500 euros): 
! Venda anticipada: 12,40 euros 
! Venda a taquilla no anticipada: 13,22 euros 

• Entrades espectacle B (catxets entre 3.000 i 4.500 euros): 
! Venda anticipada: 9,92 euros 
! Venda a taquilla no anticipada: 10,74 euros 

• Entrades espectacle C (catxets entre 2.000 i 3.000 euros): 
! Venda anticipada: 6,61 euros 
! Venda a taquilla no anticipada: 7,44 euros 

• Entrades espectacle D (públic infantil fins a 12 anys): 
! Venda anticipada: 4,13 euros 
! Venda a taquilla no anticipada: 4,96 euros 

Cinema (per sessió i persona) 

• Preu general: 4,13 euros 
• Preu reduït: 3,31 euros 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fent una projecció dels ingressos potencials de taquilla per cada 
funció, concert o sessió de cinema, obtenim els següents resultats en 
un escalat de percentatges d'ocupació: 
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Aplicant la hipòtesi de funcions anuals (mínim i òptim) distribuïdes entre 
arts escèniques i cinema, i aplicant un escalat d'ocupació, resulten els 
següents ingressos anuals de taquilla: 
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En la previsió anual d'ingressos de taquilla es fa un escalat segons % 
d'ocupació. L'aportació de la Diputació i la Generalitat s'ha calculat amb 
el mateix % que en el període anterior, però caldria verificar si aquesta 
previsió s'ajusta a les perspectives de finançament per al 2016. 
L'aportació de l'Ajuntament, com que és compensatòria del dèficit, varia 
segons el % d'ocupació assolit. 

De la taula anterior es dedueix que, en el cas d'assolir un 80% 
d'ocupació mitjana, l'aportació municipal en el finançament de la 

programació esdevindria 0. 

Per això convé fer el màxim esforç per aconseguir una ocupació 
elevada. En aquest sentit, cal tenir en compte les recomanacions fetes 
en l'apartat de gestió de públics i de tecnologies de ticketing i CRM. 

En la previsió d'ingressos no hem comptat els ingressos captats de 
tercers, com ara els de patrocini i mecenatge, que en la conjuntura 
actual són difícils d'obtenir però que cal anar treballant amb una 
perspectiva de futur. 
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3.9. Sobre la relació de l’Ajuntament amb els agents 

culturals 

 

3.9.1. Antecedents 

En l'anàlisi de la relació que hi hagut a Catalunya entre els ajuntaments 
i el agents culturals des de l'inici de l'actual etapa democràtica fins al 
moment actual, es pot constatar que els ajuntaments han posat 

molt èmfasi en donar suport a les iniciatives de les entitats i 

altres agents culturals locals. 

Durant aquests anys les entitats i col.lectius culturals han obtinguts de 
la majoria d'ajuntaments ajuts econòmics periòdics i han pogut usar les 
infraestructures públiques sense cap contrapartida ni condició. Això ha 
permès la gènesi i desenvolupament de moltes iniciatives culturals però 
ha tingut alguns efectes secundaris: el principal ha estat la creació 
d'una relació de dependència operativa i financera de la majoria 
d'entitats respecte a l'administració pública, fet que les ha portat a 
promoure iniciatives només quan compten amb recursos i 
infraestructures aportats per les administracions públiques. 

D'altra banda, els agents culturals cada vegada estan més centrats en 
la satisfacció dels seus interessos particulars en detriment de la 

satisfacció de l'interès general. La manca de visió de conjunt de 
l'acció cultural local els priva, sovint, de ser solidaris amb els altres 
agents i de cooperar amb ells. La concentració d'espais per acollir 
l'acció dels agents culturals que ha permès el CCB és un pas endavant 
de gran valor. Però convé practicar també una certa "pedagogia de la 
cooperació" per tal que els agents coneguin els que fan els altres, ho 
valorin i considerin les oportunitats de cooperació per assolir efectes 
sinèrgics beneficiosos. 

Han de valorar que la integració de serveis i espais en el CCB els 
permet no sols disposar d'unes instal.lacions més funcionals sinó 
també la interacció i la cooperació amb els altres agents 

culturals, l'increment de públics (per contagi d'interessos) i la 
reducció de les despeses infraestructurals per poder destinar els 
recursos alliberats a noves iniciatives. 
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En aquest sentit, convé deixar clar que la reducció de despeses 
infraestructurals que permet el CCB no pretén reduir el pressupost 

que l'Ajuntament destina a la cultura sinó alliberar-ne per 
incrementar el que es dedica a l'acció. 

D'altra banda han d'entendre que convé superar l'etapa de l'ajut 

indiscriminat a qualsevol iniciativa cultural per evolucionar cap a 
models de foment d'iniciatives culturals que discriminin el valor 

públic de cada iniciativa. La discriminació de valor públic pretén servir 
millor l'interès general i s'ha de fer d'una manera transparent i basada 
en el consens dels criteris que s'aplicaran.  

També han d'entendre que el finançament de les iniciatives 

culturals no pot provenir només dels recursos municipals: és 
necessari diversificar les fonts de finançament tant per evitar la 

dependència com per aixecar el sostre dels recursos disponibles. Tot 
i la precarietat de recursos del moment actual, cal treballar per 
implicar els ciutadans (a través del crowdfunding) i els agents 

econòmics (a través del mecenatge i patrocini) en el finançament de 
les iniciatives culturals, tant pels potencials beneficis que puguin 
obtenir-ne com per responsabilitat social. 

Tot plegat porta a la necessitat de redefinir el model de relació de 
l'Ajuntament amb els agents culturals. Aquesta redefinició s'ha de fer, 
primer, a nivell d'objectius i criteris i, després, definint el procediment 
de presa de decisions. No es pot fer d'avui per demà, demana el seu 
temps, però no es pot demorar. 

 

3.9.2. Criteris a aplicar 

Es tracta de definir un model de relació de l'Ajuntament amb els agents 
culturals basat en els següents principis: 

a. La cooperació público-privada per assolir objectius comuns, 
explicitats en un conveni de col.laboració o document similar. 

b. La discriminació entre l'interès particular i interès 

general. Ambdós són legítim, però els recursos públics només 
es poden destinar a promoure iniciatives que serveixin l'interès 
general. 
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c. La generació d'economies d'escala en l'acció de suport a les 
iniciatves dels agents culturals, per tal d'optimitzar els recursos 
públics que s'hi destinen. 

d. L'avaluació de resultats i d'impacte: no n'hi ha prou amb 
una Memòria per saber el que s'ha fet sinó també els resultats 
i l'impacte de l'acció desenvolupada. 

e. La transparència en les accions de suport, per tal que els 
ciutadans coneguin els arguments que les justifiquen i els 
recursos que s'hi destinen. 

Amb una perspectiva territorial més àmplia, els ajuntaments que 

tenen relacions de veïnatge en una àrea territorial determinada 
(la comarca, per exemple) poden establir sistemes comuns de 

foment d'iniciatives culturals posant a disposició dels agents dels 
municipis de l'àrea territorial, i en igualtat de condicions, les 
infraestructures culturals disponibles, ja que no tots els municipis 
disposen de les mateixes.  

És convenient establir economies d'escala que rendabilitzin al màxim les 
instal.lacions públiques que els ajuntaments han construït en els anys 
de bonança i mantenen a vegades amb nivells d'ocupació baixos, a 
través de la mancomunicació del seu ús. 

 

3.9.3. Línies d'acció 

Suggerim algunes línies d'acció que permetran reduir la dependència i 
potenciar l'autonomia dels agents culturals: 

a. La necessitat d'establir un procediment per avaluar el valor 

públic de les propostes culturals sorgides de particulars 
(entitats i col.lectius socials) que demanen suport 

públic, per veure si correspon l'aportació de recursos del comú 
i en quina quantia. 

• En alguns llocs han creat òrgans independents, a l'estil 
dels Consells de la Cultura i les Arts anglosaxons, que 
ponderen el valor de les propostes que sol.liciten suport 
de la comunitat.  
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• Una manera simple de fer-ho és crear una comissió de 

valoració formada per persones reconegudes que no 
formen part del govern local ni dels agents sol.icitants. 

b. Definir prèviament les prioritats que cal establir en la 
distribució dels recursos públics disponibles per tal d'evitar 
l'ajuda indicriminada anomenada col.loquialment "cafè per a 
tothom". Les prioritats es poden establir d'acord amb diferents 
variables, com per exemple: 

• el grau de viabilitat social i financera de les 
propostes.  

• La captació de recursos de tercers a través d'alguna 
modalitat de crowdfunding. 

• el grau d'interès social estimat o avaluat en accions 
realitzades anteriorment. 

• la coïncidència amb les línies estratègiques i 

prioritats del programa de govern. 

• El nombre de participants i l'impacte social resultant. 

c. La formalització d'un document que defineixi els termes del 
suport i el retorn social que es compromet a fer l'agent 
cultural. 

• Es pot formalitzar un contracte-programa o un 
conveni que reguli les obligacions de les parts.  

• Es tracta de donar visibilitat al retorn social que farà 
l'agent social per evitar la percepció que qualsevol 
iniciativa cultural té dret, per la seva naturalesa, a rebre 
suport públic. D'altra banda, el document formalitzat fa 
socialment transparent els termes del suport. 

• Els contractes-programa o convenis poden ser anuals o 

plurianuals i han d'englobar totes les iniciatives que 
l'agent social té previst dur a terme durant el període. 
Si bé a primera vegada, per prudència, és recomanable 
que siguin anuals (cosa que permet corregir errors) a 
mesura que hi ha experiència de col.laboració es tendirà 
a acords plurianuals tant per reduir el temps que 
comporta el procés de formalització com per treballar en 
el mig termini com a període addient a la gènesi i 
desenvolupament d'iniciatives culturals. 
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• En la cessió d'infraestructures públiques, encara 
que no es faci pagar als agents socials el seu ús, sí que 
és convenient fer constar el valor econòmic de l'ús que 
en fa l'agent social per ajudar a tenir consciència del 
cost dels serveis públics. 

 

És molt probable que els agents socials mostrin resistències al canvi 
proposat pel fet que ho percebin com una desimplicació del govern local 
en l'acció cultural. Però a través del diàleg pot arribar-se a compartir 
notablement la conveniència d'evolucionar cap a un model que 
discrimini més els ajuts segons el valor públic de les iniciatives i que 
expliciti més el compromís dels agents culturals a un determinat retorn 
social. 
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4. Consideracions finals 

 

Més enllà del Pla de Gestió caldria fer algunes consideracions finals: 

 

a. La primera, que no hi pot haver cap dubte que la construcció 

del CC El Roure ha estat una inversió necessària per al 

desenvolupament de la comunitat territorial de Begues. 
Cada vegada hi ha més arguments empírics sobre el potencial 
retorn social que ofereix un equipament cultural i sobre l'aportació 
de la cultura al desenvolupament social i econòmic. 

b. El CC El Roure és una infraestructura excel.lent. L'únic que 
cal, ara, és que la seva gestió aprofiti totes les oportunitats que la 
infraestructura ofereix. A més del Pla de Gestió, convé que el CCB 
també disposi d'eines sobre manteniment i seguretat de les 

instal.lacions que facilitin la funcionalitat de la infraestructura. 

c. Caldria revisar si l'actual equip professional té una 

composició suficient (nombre i perfils) per gestionar els serveis 
referits en el catàleg perquè és el factor-clau d'una bona gestió. 
Caldria oferir més espais de formació especiaitzada a l'equip 

professional que ha de gestionar l'equipament per tal que 
assimili les metodologies proposades i les adapti al dia a dia.  
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5. Annexos 
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5.1. Exemple de plantilla de programació 

 

Es presenta a continuació un exemple de plantilla consistent en un 
quadre de doble entrada: d'una banda, els tipus o formats de 

producte i, d'altra banda, els segments de públics objectiu 
establerts.  

Cal complimentar una plantilla de programació per a cada període 
(any, semestre, etc.) basant-se en els resultats del període anterior. 

En les interseccions cal indicar el nombre de productes que es 
consideren sostenibles (per a cada segment i en total), diferenciant els 
de caràcter professional i els de caràcter amateur. 

Els valors que hi conten són només exemples sense intenció 
propositiva. Permeten visualitzar la funcionalitat de l'arquitectura 
proposada. 
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En l'exemple indicat es buscaran els següents equilibris: 

• D'una banda el nombre total d'activitats 

programades (en color groc), tenint present l'estimació 
de la capacitat de resposta del mercat, la capacitat 
organitzativa, els espais disponibles i la capacitat 
econòmica. La projecció del nombre total d'activitats a 
programar es farà en referència al període anterior i la 
tendència analitzada d'increment, manteniment o 
decrement de demanda. 

• D'altra banda, en una lectura per columnes, el nombre 

total d'activitats programades de cada tipus de 

producte (en verd) i, encara, de cada subtipus. És a dir, 
per exemple, quants concerts i, dins d'aquests, quants 
concerts de música clàssica. En ambdós nivells, podem 
diferenciar, quants són de formacions professionals i 
quants de formacions amateurs. 

• D'altra banda, en una lectura per files, podem veure la 

distribució de les activitats de cada tipus de 

producte per segments de públics objectiu (en 
taronja), diferenciant les activitats de producció 
professional de les amateurs. 

La plantilla permet definir el nombre d'unitats que es 

considera sostenible per cada segment de públic, i ajustar 

la diversitat de productes als seus interessos.  

Un cop definida, es pot buscar en el mercat productes 

accessibles per anar cobrint les unitats estimades. Evidentment 
la plantilla és la base de programació, però la cerca de productes 
en el mercat pot portar a considerar la conveniència d'aprofitar 

determinades oportunitats i modificar parcialment les 
previsions numèriques. 

En l'exemple s'han definit 5 segments de públics, però en la 
seva aplicació cal posar-hi els segments estructurals establerts. 
També es pot modificar, evidentment, la tipologia de productes 
d'acord amb els que es considerin adequats. Convé, però, 
mantenir la plantilla a nivell plurianual per tal de poder fer anàlisis 
comparatives entre períodes. 
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