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I. Introducció 

1.  Missió 

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

espai de trobada i d’interrelació social i intergeneracional amb la 

finalitat de promoure el civisme, el gust per la cultura, la creació 

artística, la formació, la promoció hàbits saludables, l’entreteniment i 

la diversió. Acull i promou activitats socioculturals, professionals i 

associatives que fomentin el creixement personal, el 

desenvolupament cultural, la cohesió social i comunitària i el foment 

del voluntariat al municipi de Begues, entre d’altres. 

2.  Antecedents 

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

Cultural polivalent i de la Biblioteca de Begues a la Diputació de 

Barcelona. En aquest estudi es fa una anàlisi de la situació actual dels 

equipaments culturals del municipi de Begues i on es posa de 

manifest dues grans mancances: una biblioteca adequada a la 

població de Begues i un equipament escènic i musical E1. La voluntat 

de l’Ajuntament de Begues és la de construir  un nou  equipament 

cultural i una biblioteca que s’adeqüi a la nova realitat municipal. 

El juny del 2014 s’inaugura la biblioteca La Ginesta i a l’octubre del 

mateix any la resta de l’equipament. Des de llavors, el Centre cívic El 

Roure es concep com un equipament obert a la població de Begues, 

que vol ser l’espai de referència sociocultural del municipi i donar 

servei a la ciutadania de Begues. 

3.  Descripció de l’equipament  

Els quasi 3.500 m2 de superfície útil i els més de 1.900 m2 d’espais 

exteriors posen de manifest la complexitat i les possibilitats d’aquest 

equipament que es configura a l’entorn de la Biblioteca i el Centre 

Cívic, integrant serveis de lectura pública, espais escènics, formatius, 

expositius, l’Espai nou per a la gent gran, seu d’entitats, bucs 

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

La concentració dels serveis socioculturals d’aquest equipament, 

situat en un espai de centralitat urbana a tocar de la riera, està 

creant unes sinergies importants en el conjunt de la població de 

Begues. 
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La biblioteca disposa de 968m2, dels quals l’aula polivalent i les aules 

1 i 2 de la planta primera es comparteixen entre els dos 

equipaments. 

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

biblioteca, aula polivalent, Punt jove, Teatre El Goula, Espai expositiu 

Lina Font, buc musical gran, sala de reunions, buc musical petit, a 

més de magatzems, camerinos, infermeria, passadissos, etc. 

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

estructura el conjunt del centre. Aquest vestíbul té un grau de 

versatilitat que permet organitzar-hi diferents tipus d’activitats: 

exposicions, actes de petit format, lectures públiques, espai de 

trobada entre els diferents usuaris, etc. El buc musical gran té força 

activitat: és la seu de la Coral Montau, amb totes les seves seccions, 

de +Kritme amb la seva formació en dansa, els Timbalers amb el seu 

assaig setmanal, el cor de Caramelles els mesos en què assagen , els 

assajos dels grallers de la Colla Castellera els Encantats i, a més,  és 

l’espai on s’organitzen gran nombre d’activitats de mitjà format. El 

buc musical petit té, de moment, un ús més restringit a l’espera de 

poder donar-li més contingut. El Punt Jove dona servei a les persones 

que volen fer ús de les noves tecnologies i informació especialitzada 

per al jovent. 

Finalment el bar-restaurant Sis canvia de mans el març del 2016. És 

una concessió administrativa que ofereix el  servei d’àpats per a la 

gent gran del municipi, a part de cobrir l’horari de 8.00  a 24.00h els 

dies laborables i  dissabtes. També té el compromís de romandre 

obert durant les actuacions programades al Teatre El Goula. 
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Consell d’Infants al Teatre El Goula 
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Curs de formació a l’Aula polivalent 

Festa de la gent gran de l’Espai Nou al Teatre El Goula 
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4.  Serveis que ofereix el Centre Cívic   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

cultural estable, les activitats del Punt jove i del Servei d’Ocupació 

Local, les actuacions de l’Espai Nou i Participació Ciutadana, les 

activitats organitzades per les entitats del municipi, el suport a la 

creació cultural i l’ espai de trobada. 

4.1 Programació cultural  

Programació escènica i musical de caràcter professional. 

Aquest any 2016 hem programat 5 espectacles durant el primer 

semestre i 7 durant el segon semestre. Val a dir que aquesta 

programació no ha tingut l’èxit que esperàvem. Encara estem en una 

fase molt inicial i no hem aconseguit seduir del tot la població amb les 

activitats que s’han proposat. Hem detectat que el mes de juny no és 

un bon mes per a fer programació estable (el final de curs amb tots 

els festivals de les activitats extraescolars i l’arribada del bon temps 

fa que no sigui el mes més idoni). També hem vist que els 
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espectacles han de ser adreçats a un públic més ampli i, si pot ser, 

amb artistes molt coneguts o mediàtics. 

També hem pogut comprovar que amb les activitats musicals  no 

arribem a un públic suficient. Aquest any vam programar, 

conjuntament amb Contrabaix, dues propostes: Cris Cheek Quintet 

Prodigi i Mathilde Toussaint Quartet jazz de París. Eren d’un nivell 

musical excel·lent i, en canvi, han tingut molt poc èxit de públic. 

El segon semestre vam voler incorporar a la programació estable 

algunes propostes que organitzaven entitats del municipi. També 

hem pogut comprovar que no s’accepta bé saturar la població amb 

moltes propostes i que és millor diferenciar els dos tipus de 

programacions. 

Amb tot, hem continuat comptant amb el suport de la Generalitat de 

Catalunya i de la Diputació de Barcelona a través de la plataforma 

Programa.cat.  Més endavant ja es valorarà amb detall però 

l’aportació econòmica d’aquests dos organismes ha  estat de mitjana 

d’un 46,9%. 

Aquest apartat s’amplia a la pàgina 14. 

4.1.1  Venda d’entrades en línia 

El servei de venda d’entrades es va implementar l’any passat i ha 

continuat durant aquest 2016. Els espectacles es posen a la venda 

d’entrades anticipades 15 dies abans de la funció i una hora abans es 

venen a taquilla. Els preus estan regulats per l’Ordenança de preus 

públics vigent. 

4.1.2 Difusió 

Editem dos programes desplegables amb la programació cultural 

estable que repartim juntament amb el butlletí municipal del febrer i 

del setembre. D’aquesta manera ens assegurem que arribin a totes 

les cases del municipi. Per a cada espectacle, fem una publicitat 

específica que inclou: cartell en A3 (per als plafons municipals) i en 

A5 (llocs d’interès).  

Fem difusió dels actes a la pàgina web del Centre Cívic 

http://www.centrecivicelroure.cat/ i de l’Ajuntament de Begues 

http://www.begues.cat/ i a les xarxes socials relacionades amb les 

dues pàgines. També fem difusió electrònica a les entitats municipals, 

a les escoles i a col·lectius d’interès. 

http://www.centrecivicelroure.cat/
http://www.begues.cat/
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4.2 Punt Jove 

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

Organitza activitats de lleure i de formació per a nois i noies. És un 

punt molt important per a l’atracció de públic jove. La col·locació del 

billar al vestíbul i la taula de tennis taula que posem a fora quan 

arriba el bon temps en són un exemple. 

4.3 Servei d’Ocupació local 

Servei d’orientació laboral personalitzada amb tècniques de recerca 

de feina i participació en programes específics per millorar 

l’ocupabilitat. Formació. 

4.4 Espai Nou, Gent gran i Participació Ciutadana 

L’Espai Nou és el punt de trobada, assessorament i consulta de 

serveis i activitats per a la gent gran. S’hi desenvolupen activitats de 

dinamització social i cultural, de promoció d’hàbits saludables i de 

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

també, les iniciatives individuals i col·lectives de la gent gran, 

s’afavoreix i es potencia l’intercanvi generacional i es fomenten les 

pràctiques solidàries, de voluntariat i de bon veïnatge. 

4.5 Activitats i cessió d’espais. Protocols necessaris  

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

inscrites en el registre municipal d’entitats poden fer ús dels espais 

municipals. Les entitats sol·liciten els espais segons els protocols 

establerts i posats en marxa durant l’any passat. Aquests protocols es 

poden trobar ala pàgina web del Centre Cívic El Roure 

http://www.centrecivicelroure.cat/ i de l’Ajuntament de Begues  

www.begues.cat/. Aquests tràmits són els següents: 

a. Fer la sol·licitud electrònica de cessió d’espais amb la 

corresponent fitxa tècnica de descripció de les necessitats 

relacionades amb el teatre, si s’escau, al portal de tràmits de la 

pàgina web de l’Ajuntament de Begues. 

b. Anotar les activitats al Google calendar. Aquesta eina ens ha 

resultat imprescindible per a una bona coordinació interna 

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

amb l’Ajuntament. 

c. Seguir el protocol fixat per regular el servei d’impressions per a 

les entitats i poder gaudir dels mitjans de difusió municipals.  

http://www.centrecivicelroure.cat/
http://www.begues.cat/
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d. Seguir el protocol per a la sol·licitud d’armaris.  

e. Utilitzar el servei de recollida de correspondència. Les entitats 

tenen a Informació el punt de recollida de la seva 

correspondència. 

4.6 Suport a la creació 

Pel que fa a la creació artística  el projecte Un pont d’art vigent  es 

va consolidant al vestíbul del Teatre El Goula. Ens hi referirem més 

endavant. 

Pel que fa a l’ús dels bucs musicals per a nous creadors no hem 

detectat que de moment hi hagi la necessitat d’utilitzar-los. Els bucs 

s’usen per a assajos de les entitats municipals. 

4.7 Espai de trobada 

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

sobretot en el gran vestíbul de l’equipament. Aquest espai s’ha 

concebut com un element vertebrador de l’edifici i el primer lloc on 

les persones es troben i es relacionen. L’espai dels bancs i butaques 

permet aquest primer contacte amb les persones, el temps d’espera 

dels pares i mares per recollir els infants que fan activitats, espai per 

a exposicions de tot tipus, petites reunions improvisades, etc. 

El bar completa aquesta perspectiva com a lloc d’esbarjo, 

d’interrelació, de diversió i  és un element imprescindible per a la 

dinamització de l’espai. A més s’encarrega del servei d’àpats per a la 

gent de gran de Begues i té el compromís d’estar obert durant els 

actes que s’organitzen des del Centre cívic en caps de setmana. Amb 

una certa regularitat ha organitzat concerts de música en directe al 

seu espai. 

5. Equip humà 

El personal adscrit al Centre Cívic és el següent: 

5.1 Equip tècnic 

a. Direcció i tècnica de Cultura 

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

conservació. 

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

Reglament d’ús del Centre cívic i altres procediments normatius. 
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Coordina el personal del Centre Cívic i fa d’enllaç amb la Biblioteca i 

l’Ajuntament. És l’enllaç amb les concessions administratives de 

tècnics de so i de llums, el bar, la neteja i els altres contractes de 

manteniment. 

Gestiona el pressupost cultural i de manteniment del Centre Cívic. 

Gestiona la programació cultural del Teatre El Goula i de la seva 

valoració pertinent. 

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

festiu de la població de Begues, el pressupost de l’àrea de Cultura 

conjuntament amb la regidoria i és la referent del teixit associatiu 

cultural. 

b. Tècnic de Joventut i d’Ocupació.  

És el responsable del Punt Jove, ofereix tot tipus d’assessorament 

juvenil als joves. 

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

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

Planifica, organitza i gestiona activitats, programes i projectes 

destinats a joves. 

Elabora material de difusió. 

És el responsable del Servei d’Ocupació Local. 

Coordina entrevistes ocupacionals amb els demandants d’ocupació. 

Ofereix eines i recursos per la cerca de feina. 

Gestiona els plans d’ocupació de les diferents administracions. 

c. Tècnica de Participació i de Gent gran. 

Analitza les necessitats de la gent gran activa del municipi. 

Elabora el projecte anual de la gent gran del municipi conjuntament 

amb la regidoria. 

Coordina i supervisa les accions programades per a la gent gran a 

l’Espai Nou i el servei d’àpats. 
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Gestiona la partida municipal destinada a la gent gran conjuntament 

amb la regidoria. 

Gestiona els espais de la gent gran. 

Fa l’atenció al públic de la gent gran. 

Avalua les activitats realitzades. 

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

coordina mitjançant l’Oficina Tècnica. El seu objectiu és aconseguir un 

nivell òptim de coordinació entre les diferents àrees, espais, activitats 

i projectes en general, impulsar i fer el seguiment de programes 

d’actuació conjunta,  recollir, estudiar i avaluar l’interès i la viabilitat 

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

el contacte amb les diferents àrees de l’Ajuntament i vehicular les 

propostes i els projectes que es determinin, etc. 

5.2 Equip administratiu i manteniment 

a. Auxiliar administrativa (dedicació completa).  

S’encarrega de l’atenció al públic dels dies que li corresponen i de dur 

a terme totes les tasques que se’n derivin, així com gestionar tots els 

correus dels diferents serveis del Centre Cívic. 

S’encarrega de la gestió de les tasques administratives del Centre 

Cívic com la cessió d’ús d’espais, préstecs de material i coordinació 

d’altres serveis, així com de l’elaboració dels protocols i documents 

necessaris per a cada tràmit. 

S’encarrega de tota la gestió administrativa de les subvencions que 

ens arriben a través de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya (Programa.cat i Escola va de bolo, subvencions de la 

Xarxa,..) les seves justificacions i les tasques que se’n derivin per al 

compliment de les bases. 

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

Centre Cívic El Roure, així com de la difusió a través de diferents 

mitjans. 

De la gestió econòmica dels espectacles del Teatre i dels cobraments 

corresponents regulats per l’Ordenança de preus públics. 

Dona suport administratiu a la Direcció del Centre Cívic i a la 

Regidoria de Cultura. 
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b. Auxiliar administrativa (11 hores) 

S’encarrega de l’atenció al públic dels dies que li corresponen i de dur 

a terme totes les tasques que se’n derivin. 

S’encarrega del disseny i la difusió dels cartells, fulletons, etc. dels 

actes que se celebren al Centre Cívic i dels que depenen directament 

de la Regidoria de Cultura. 

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

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

És la responsable de l’arxiu del Centre Cívic. 

c. Tècnic de manteniment i conserge 

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

Centre Cívic i Biblioteca: lavabos, sensors, extintors i mànegues, 

alarmes i incendis, etc. 

Fa el manteniment dels subministraments de l’equipament: 

biomassa, climatització, llum, etc 

Atenció i Informació en general de la ciutadania. 

Gestiona les necessitats que sorgeixin a nivell tècnic i vehicula les 

possibles solucions tant amb els responsables de les diferents àrees 

del Centre Cívic  com amb la resta del personal de l’Ajuntament. 

Prepara dels espais per a les activitats requerides per la població al 

Centre Cívic: muntatge i desmuntatge amb tots els mitjans que es 

requereixin. 

És el responsable de l’espai durant els espectacles de caps de 

setmana quan hi ha programació cultural estable o actes organitzats 

per les entitats que així ho requereixin. 

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

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

del Teatre El Goula i de la Biblioteca La Ginesta. 

d.  Pla d’ocupació 

Des del febrer fins al desembre vam comptar amb un pla d’ocupació 

que va donar suport a consergeria i a administració. Vam poder fer 
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front, amb més recursos, a les activitats fora d’horari o de cap de 

setmana i a les substitucions per malaltia o assumptes propis del 

personal en plantilla. 

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

formada per la direcció del centre i el personal administratiu i de 

manteniment. En aquestes reunions posem en comú tots els 

elements que sorgeixen, tant si són problemes com aspectes que cal 

millorar, coordinem les tasques de cadascú i millorem tots els 

processos, analitzem el funcionament dels protocols i proposem 

millores si cal, coordinem les dedicacions al servei en funció dels 

requeriments de formació o d’assumptes propis, etc. 

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

climatització i bar i restaurant estan externalitzats. 

6. Horari 

 

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

les 21.30 h. Durant la franja del migdia no hi ha personal del Centre 

Cívic però queda coberta pel bar restaurant Sis. Des del mes de març 

d’aquest any ha canviat el titular de la concessió d’aquest servei. 

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

matins de 10.00 h a 12.00 h i tardes de 17.00 h a 19.30 h. 

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

h, dimecres de 17.30 h a 20.00 h i dijous de 9.00 h a 13.00 h 

L’Espai Nou de les 9.30 h fins a les 20.00 h. L’atenció al públic de 

l’Espai Nou és dijous de 9.30 h a 13.00 h 

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

programació cultural estable i les activitats que es programin des de 

les entitats i que s’hagin autoritzat prèviament. 
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II. Descripció de les activitats del Centre Cívic El 

Roure 

1. Programació Cultural estable 

 

Gener- juny 2016 

 

En aquest cas els espectacles van ser: l’espectacle musical El Cant 

dels Ocelles del Duo Stradivari; la peça teatral Ciara de Bohèmia’s 

(Àngels Bassas); Karoli l’home roda del Professor Karoli com a 

espectacle familiar; You say tomato de Joan Yago, obra teatral 

representada per la Cia. Sala Trono i una altra obra de teatre, Ara 

que ho tenim tot per part de TZS.produccions (Lee Blessing). 

El Cant dels Ocelles és un concert de música clàssica d’alta qualitat 

ofert a Duo per violoncel i piano. El programa segueix un ordre 

cronològic que abasta, des del Barroc, només de tres segles de la 

historia de la musica clàssica occidental, a banda d’obres de durada 

d’entre 3 i 5 minuts cadascuna. Tot presentat i comentat pel 

mateixos músics de manera entenedora i captivadora. Es van vendre 

48 entrades. 

Ciara de Bohèmia’s. Una dona forta en un món d’homes. Filla d’un 

reconegut criminal, una mena de “Padrino” a l’escocesa. Refugiada en 

el mon de l’Art,“aïllada” de la delinqüència i del mon de gansterià del 

seu pare, però finalment s’imposa l’herència vital i familiar que no pot 
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defugir. Ella, com el quadre de La Geganta que impregna tota l’obra, 

acabarà despertant com la gran geganta que és...  

Andrés Lima i Martí Torras dirigeixen Ciara, un repte interpretatiu 

protagonitzat per Àngels Bassas. Un vertader exercici de virtuosisme 

actoral. Quasi un thriller on submergir-se en mots poètics i brutals 

alhora. Es van vendre 39 entrades. 

Karoli l’home roda. Un personatge incombustible, el Professor Karoli, 

es desplaça dins d’una roda amb motor. Combinant enginy amb la 

representació d’artilugis amb rodes i monocicles alts amb cames, 

bicis enanes de 10, de 20 i de 30 cm. Karoli demostra la seva passió 

per les rodes fent el més difícil, evidentment, sobre rodes. Espectacle 

visual per a tots els públics. Es van vendre 43 entrades. 

You say tomato. Aquesta obra és, també, la darrera aventura 

dramatúrgica del Joan Yago (autor que, últimament, no para 

d’estrenar i reposar obres seves a teatres de Barcelona amb força 

èxit) i versa sobre un duet musical, que també són parella, en hores 

baixes i en època de crisi en clau d’humor, sempre que es pot, i amb 

tocs musicals. 

Una comèdia intensa i humana que vol ser una reflexió 

desacomplexada sobre el sentit real de l’art en el món en què vivim, 

sobre la satisfacció i la felicitat en les relacions de parella, i en 

general, sobre tot allò que ens podem trobar el dia que deixem de ser 

joves, deixem de tenir tota la visa per davant i, ens adonem que, si 

no fem alguna cosa per evitar-ho, la nostra vida serà així fins als 

darrers dies. Es van vendre 60 entrades. 

 Ara que ho tenim tot. Un matrimoni de bona família, que ho ha 

aconseguit tot en la vida conjugal, celebra els 21 anys de casats al 

mateix hotel de la nit de noces. El cap de setmana és prometedor, 

però un imprevist els torçarà els torçaran els plans i aforen les 

diferències estratosfèriques d’ambdós sexes. Tancats a l’espai de 

l’habitació, la dificultat de trobar un nou llenguatge per entendre’s els 

precipitarà per l’òrbita dels retrets inconfessables fins arribar a la 

violència a una velocitat meteòrica. 

Ara que ho tenim tot és una obra sobre la misèria de l’amor, sobre la 

corrupció amb la que el temps tracta aquella idea romàntica i 

apassionada de la unió, i sobre la necessitat de sanar la puresa que 

hauria d’existir en l’amor. Es van vendre 40 entrades. 
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Aquests espectacles es van demanar íntegrament al Programa.cat 

que va arribar a subvencionar 46,5% del valor total d’aquestes 

propostes 

La valoració d’aquest semestre no és gaire bona. Entre inclemències 

de mal temps i altres factors no vam tenir gaire èxit de públic. 

Segurament el públic de Begues reacciona més amb espectacles més 

coneguts o amb actors i actrius més mediàtics. Un altre element que 

hem de tenir en compte a l’hora de programacions futures és de no 

presentar cap proposta per al mes de juny. Entre festivals de finals 

de curs i tancament de les activitats extraescolars les agendes de les 

famílies queden molt plenes d’actes. Tot això i al bon temps que 

convida a fer activitats a l’aire lliure. 

 

Setembre- desembre 2016  

La segona part de la programació cultural estable va constar de cinc 

espectacles. Dos d’ells formaven part de la programació estable (La 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL 2016 

Dades Cost Finançament Despesa Taquillatge  

Temporada  Tipus  Concepte  
Cost 
total 

Imp. Subv. 
Total  

Aportació 
municipal 

Taquillatge 
sense IVA  

2016-1 
Programa.cat 

EL CANT DELS 
OCELLS 

1.597,00 
€ 798,60 € 798,40 € 198,35 € 

2016-1 
Programa.cat 

CIARA 3.025,00 
€ 1.210,00 € 1.815,00 € 180,17 € 

2016-1 
Programa.cat 

KAROLI, 
L'HOME RODA 726,00 € 399,30 € 326,70 € 192,56 € 

2016-1 
Programa.cat 

YOU SAY 
TOMATO 

3.388,00 
€ 1.439,90 € 1.948,10 € 312,40 € 

2016-1 
Programa.cat 

ARA QUE HO 
TENIM TOT 

4.235,00 
€ 1.694,00 € 2.541,00 € 404,13 € 
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màgia del Mag Lari i Hansel i Gretel)  un que estava programat per 

Contrabaix, tres activitats que estaven organitzades per diferents 

àrees de l’Ajuntament ( Concert benèfic de Chromo 22 amb les 

actuacions de Víctor Branch i Roger Argemí i En memòria de l’Alba: 

Aladdin #thepopmusical i la BigBandBegues i Marian Barahona per la 

Marató de TV3) i Els Pastorets de SpaiDart. 

El Concert benèfic de Chromo 22 amb les actuacions de Víctor 

Branch i Roger Argemí. Chromo 22 va presentar un concert benèfic 

per recaptar fons econòmics per a la investigació de la malaltia NF2 

(Neurofibromatosi Tipus 2), amb col·laboració amb l’Ajuntament de 

Begues. A la mitja part es va servir coca i cava. Víctor Branch i Roger 

Argemí protagonitzaren les actuacions musicals de la nit presentant 

cadascun d’ells els seus primers discs. Roger Argemí ens ensenya el 

seu treball que inclou cançons d’estil eminentment pop, amb un 

segell molt personal, juvenil, frecs i elèctric, d’influències molt 

variades que van des de l’Indie fins a l’R&B. Víctor Branch, influït 

principalment per músics d’origen afroamericà de Soul, Jazz i Blues, 

crea peces amb certa sonoritat Motown, Soul, Pop i Funky, de 

diferents temàtiques . Es van recaptar 1200€. 

La màgia del Mag Lari es va convertir amb Lary Poppins. El mag 

Lari ens va oferir pel mateix preu un espectacle d’un cost més elevat 

ja que La màgia del Mag Lari el vam fer el 2014 .Màgia, música i 

sobretot molt humor van ser els principals ingredients de La Màgia 

del Mag Lari. Un show per a tots els públics, on petits i grans van 

gaudir d’aquesta enginyosa i alhora divertida posada en escena. Un 

espectacle on trobem el Mag Lari en estat pur. El seu estil, la seva 

màgia i, per descomptat, la interacció contínua amb el públic. Un 

show que sempre té dos escenaris; el principal i la platea. Qui pensa 

que només els mags poden fer màgia? Més de 60 minuts intensos 

carregats d’aparicions, canvis de vestuari, jocs de llums, i efectes 

especials. Es van vendre 302 entrades. 

Mathilde Toussaint Quartet Jazz de París, Mathilde Toussaint, la 

nova veu de París, ha participat últimament en diversos festivals de 

jazz a França com el Crest Jazz Vocal o el Poet-Laval Festival Jazz, 

així com a l’escena de jazz de Catalunya a la Nova JazzCava Terrassa, 

el Jazz Club o la sala Jamboree. Mathilde Toussaint, jove cantant i 

líder de la formació, impressiona amb un gran domini vocal. Als seus 

22 anys, és un caràcter i personalitat propis i originals tant per les 

seves interpretacions i per les seves composicions. Mathilde està 
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acompanyada de forma brillant per músics de talent reconegut i molt 

actius en l’escena nacional. 

Mathilde Toussaint, veu. Sergi Sirvently, piano. Jordi Mestres, 

contrabaix. Ramiro Rosa, bateria. Es van vendre 40 entrades. 

  En memòria de l’Alba: Aladdin#thepopmusical, espectacle organitzat 

en memòria de l’Alba. Tots els fons recaptats es destinaran a l’obra 

social de Sant Joan de Déu, al departament d’oncologia infantil. A les 

17 h hi ha hagut xocolatada per a totes les persones que hagin 

comprat l’entrada al vestíbul del Centre Cívic. A les 18.30  va 

començar l’espectacle d’Aladdin al Teatre el Goula, una comèdia 

divertida, actual i amb molta marxa. Un espectacle musical ple de 

talent i whatsapps, però també de superació, treball en equip i 

il·lusions. Només cal que freguis la llàntia meravellosa i et preparis 

per somiar... 

Gretel i Hansel,, una adaptació del clàssic dels Germans Grimm, 

és una metàfora del procés de creixement i de la superació de les 

pors infantils. Un “ritus d’iniciació” inevitable que repta a una nena i 

un nen a vèncer dures dificultats amb intel·ligència i avidesa. Zum-

Zum crea un món màgic on les veus dels comediants que representen 

diferents personatges es barregen amb els sorolls del bosc, el so dels 

ocells i la remor de l’aigua del riu. Un món de ficció que evoca els 

ambients del conte a través de la utilització d’objectes simbòlics i de 

jocs de llums. 

La BigBandBegues i Marian Barahona per la Marató de TV3, 

l’edició del 2016 de la Marató de TV3, que es farà aquest mateix dia, 

es dedicarà a sensibilitzar i donar un important impuls econòmic a la 

recerca en l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. 

Dins dels actes organitzats a Begues, la formació que impulsa 

l’associació BigBandBegues, ens oferirà un concert d’estàndards de 

jazz dels anys 50 amb repertori de Duke Ellington, Count Basie, Ella 

Fitzgerald i Sarah Vaughan, acompanyats de la veu de la cantant de 

jazz Marian Barahona. 

Els Pastorets (acte solidari per la Marató de TV3)  és una obra 

tradicional catalana que es representa durant les festes de Nadal. Si 

bé es poden trobar diferents versions, l'argument gira entorn els 

continguts del naixement de Jesús, la lluita del bé i del mal entre 

àngels i dimonis, i diverses històries i diàlegs dels pastors que 

rememoren el primer Nadal.  
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Els Pastorets de SpaiDart es basen en la versió de Folch i Torres de 

1916, probablement la més coneguda. L’obra agafa un toc màgic i 

rialler gràcies a la tossudesa de Lluquet i a la por de Rovelló, els dos 

pastorets protagonistes que, en el seu camí cap a Betlem, es toparan 

amb una sèrie d’àngels i dimonis que els faran enfrontar-se al bé i al 

mal. Un espectacle per a gaudir amb tota la família! 

 

Els espectacles que es van demanar íntegrament al Programa.cat, 

Mag Lari i Gretel i Hansel van rebre una  subvenció del  48% del seu 

valor total. 

La valoració d’aquest segon semestre té més acceptació en general 

tot i que hi ha espectacles força fluixos d’assistència com ara el 

concert de la Mathilde Toussaint tot i ser d’una qualitat musical 

extraordinària. Els dos concerts de Contrabaix que hem programat 

aquest any no han tingut la resposta de públic que esperàvem. Això 

ens porta a desistir d’incloure’ls en la nostra programació de cara a 

l’any vinent. 

En general també detectem que tenen més èxit les propostes teatrals 

que les musicals i que un espectacle al mes és més recomanable que 

programar més activitats a les quals el públic no assisteix. 

 

 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL 2016 

Dades Cost Finançament Despesa Taquillatge  

Temporada Tipus  Concepte  
Cost 

total  

Imp. Subv. 

Total  

Aportació 

municipal 

Taquillatge 

sense IVA  

2016-2 
Altres 
actuacions 

VÍCTOR BRANCH I 
ROGER ARGEMÍ  0,00 € 0 0,00 € 1.200,00 € 

2016-2 
Programa.cat 

MAG LARI 
4.840,00 

€ 2.081,20 € 
2.758,80 

€ 3.273,72 € 

2016-2 
Altres 
actuacions 

MATHILDE 
TOUSSAINT  

1.512,50 
€ 0 

1.512,50 
€ 0,00 € 

2016-2 
Altres 
actuacions 

ALADDÍN  
0,00 € 0 0,00 € 1.914,00 € 

2016-2 Programa.cat 
GRETEL I HANSEN 

1.452,00 
€ 769,56 € 682,44 € 331,82 € 

2016-2 
Altres 
actuacions 

LA MARATÓ BIG BAND  
0,00 € 0 0,00 € 1.110,00 € 

2016-2 
Altres 
actuacions 

LA MARATÓ SPAIDART 
(benèfic) 0,00 € 0 0,00 € 1.630,00 € 
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2. Programació de Cinema Infantil en català Programa 

Cinc 

Aquest any hem consolidat la programació de cinema infantil en 

català. La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de 

Catalunya fa el doblatge de les pel·lícules infantils en català del 

programa CINC. Hem projectat les següents pel·lícules:  

Gener, Cinema infantil Atrapa la bandera 

Febrer, Cinema infantil Hotel Transilvània 
Març,  Cinema infantil La casa màgica 

Abril, Cinema infantil Zootròpolis 
Maig, Cinema infantil Charlie i Snoopy 

Octubre, Cinema infantil Angry Birds. La pel·lícula 
Novembre, Cinema infantil Buscant a Dory 

Desembre, Cinema Infantil Mascotes 
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Aquesta iniciativa està tenint molt d’èxit entre la població més petita 

de Begues. Considerem que és una manera de fidelitzar el públic 

infantil oferint pel·lícules molt actuals i en català. L’acord que hem 

arribat amb l’empresa de projecció és que l’Ajuntament assumeix un 

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

projecció i distribució de cinema. 

La valoració del cinema infantil en català és molt bona. 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL 2016 

Dades Cost Despesa Taquillatge  

Temporada  Tipus Concepte Cost total 
Aportació 
municipal  

Nº d'e. 
venudes 

2016-1 
Cinema infantil 

Atrapa la 
bandera  423,50 € 423,50 € 

128 

2016-1 
Cinema infantil 

Hotel 
Transilvània  423,50 € 423,50 € 

141 

2016-1 Cinema infantil La Casa Màgica 423,50 € 423,50 € 149 

2016-1 Cinema infantil Zootròpolis 423,50 € 423,50 € 279 

2016-1 Cinema infantil Charlie i Snoopy 423,50 € 423,50 € 136 

2016-2 Cinema infantil Angry Birds 423,50 € 423,50 € 83 

2016-2 Cinema infantil Buscant la Dory 423,50 € 423,50 € 178 

2016-2 Cinema infantil Mascotes 423,50 € 423,50 € 86 
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3. Cinema familiar 

Febrer,  Palmeras en la nieve 

L’any 2015 vam recollir la proposta del 

Consell d’infants de Begues de programar 

cinema pe a tots els públics. Aquest any 

vam programar la pel·lícula Palmeras en la 

nieve. Va ser un èxit amb 267 entrades 

venudes. Detectem que el cinema agrada 

força al públic de Begues. 

 

 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL 2016 

Dades Cost Despesa   

Temporada  Tipus  Concepte  Cost total  
Aportació 
municipal  

Nº total 
d'e. 

venudes 

2016-1 Cinema Palmeras en la nieve 968,00 € 968,00 € 267 

 

4. Activitats destacades 

A continuació destaquem algunes de les activitats programades al 

Teatre El Goula que han estat organitzades per entitats o 

l’Ajuntament amb força afluència de públic i que volen ser una mostra 

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

Escola va de bolo  

Durant el mes de maig la companyia La Guilla Teatre va presentar 

l’espectacle Draps per als infants més petits de l’escola Sant 

Cristòfor. Draps és un ésser petit i poruc i molt apassionat de la 

botànica. Un dia una flor extraordinària creix al seu jardí però no pot 

trobar informació sobre quina flor és. Per poder saber com l’ha de 

cuidar ha de sortir del seu cau i trobar d’on prové la flor. A cada pas 

de la història, en Draps trobarà nous elements per créixer i aprendre 

del món que l’envolta. Una proposta molt interessant, com totes les 

de La Xarxa. 
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Ball de Festa Major d’hivern. 

En el marc de la Festa Major vam voler provar d’organitzar un ball 

amb el grup Salsabor a l’espai del Teatre en format sense grades i 

amb cadires als laterals. Era la primera vegada que utilitzàvem el 

teatre com a sala de ball i l’activitat va ser molt agradable.  

L’entitat ANC va programar l’1 d’octubre el documental La 

independència d’Estònia al Teatre i, en acabar, va oferir als 

assistents una copa de cava i un tall de coca al vestíbul. Hi va haver 

una bona assistència. 

 

IV Fòrum Educatiu del Projecte Educatiu de Begues 

El 2016 ha estat l’any del IV Fòrum educatiu del Projecte Educatiu de 

Begues que, a més, ha coincidit amb els 10 d’anys del Projecte 

Educatiu de Begues. Aquest IV Fòrum va tractar sobre La salut 

social: nous reptes i noves propostes des del Projecte Educatiu 

de Begues. Volíem reflexionar sobre la salut social que ens permet 

relacionar-nos amb el nostre entorn. 

Per començar vam programar una conferència Educar avui: entre els 

desitjos i les necessitats de M. Jesús Comellas. El següent divendres 

vam programar una taula rodona sobre L’esport i l’activitat física per 

a la millora de la salut social. Hi van participar un professor 

universitari, una professional de l’esport i un  entrenador nacional 

amb un periodista esportiu com a moderador. El divendres següent hi 

va haver una xerrada sobre La salut social aplicada al teixit 

Espectacle de titelles 
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associatiu. I per últim, La contribució de les noves tecnologies en la 

promoció de la salut social. Cadascuna d’aquestes propostes 

s’emmarca dins dels eixos: esport, associacionisme i noves 

tecnologies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrabaix  va programar l’actuació de Cris Cheek Quintet Prodigi el 4 

de juny. Aquest acte no va poder entrar en programació cultural però 
el segon, Mathilde Toussaint Quartet jazz París, sí. 

El  5 de juny es va fer el Festival de músics emergents  organitzat per 

Big Band Begues.  

El 19 de juny es va fer el Festival Stradivarius (Iniciativa privada) 

En el marc del programa de la Festa Major, des de la Regidoria de 

Joventut es va voler programar David Barragán Creatinus Circus 

monòleg  el dia 24 de juliol amb entrada gratuïta amb força èxit de 

públic. 
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I com ja és tradicional,  el 8 d’agost Begues en Viu va organitzar el 

festival de professors com a cloenda del Begues  jazz camp al teatre 

el Goula. 

El projecte Poesia als parcs entre la Diputació de Barcelona i la 

Institució de les Lletres catalanes de la Generalitat de Catalunya i a 

proposta de la direcció del centre, aquest any es va proposar dedicar-

lo a Francesc Parcerisas, poeta nascut a Begues. Va ser una vetllada 

preciosa a l’aula polivalent gaudint de la poesia i les explicacions del 

poeta. 

El lliurament de premis Quan l’amor fa mal, organitzat per la 

Regidoria de la Dona es va fer al teatre al novembre. 

La presentació dels  equips de bàsquets de la  temporada 2016/2017 

es va fer al teatre al novembre. 

Per al Marató  de TV3, 18 de desembre, es va programar una activitat 

al matí Big Band Marató&Marian Barahona i a la tarda  es van fer 

dues sessions de Els Pastorets interpretats per SpaiDart 
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Com ja és tradició l’escola Sant Cristòfor fa el seu Festival de Nadal al 

teatre el Goula. 

 

 

Taller d’art co-organitzat amb Vallgrassa, Centre Experimental de 

les Arts del Parc del Garraf i l’escola Sant Cristòfor, on els alumnes de 

primària coneixen  l’artista i recreen una de les seves obres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de Nadal al Teatre El Goula 
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Begues és un municipi amb un teixit associatiu força ampli. Una 

setantena d’entitats estan inscrites en el Registre municipal 

d’entitats. L’Ajuntament de Begues ha treballat molt de prop amb les 

entitats, amb algunes de les quals porta un recorregut conjunt força 

llarg. La vitalitat de les entitats enriqueix considerablement la vida 

del poble. 

Amb la construcció del Centre Cívic es posa a disposició de la població 

i, en concret de les associacions, un espai de relació i de trobada que 

no existia i cobreix per tant un dèficit important. 
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5. Activitats que duen a terme les entitats de Begues al 

Centre Cívic. 

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

entitats en destaquem les següents: 

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

dijous de  17.00 a 20.30 h al buc musical gran. Per poder 

desenvolupar aquesta activitat es va adequar la sala amb parquet i 

un mirall de paret. 

La coral Montau (en totes les seves franges d’edat) fa els seus 

assajos dilluns i dimarts de 22.00 a 23.55 h , divendres de 20.30 a 

22.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h al buc musical gran. 

El cor de Caramelles assaja al buc gran en els mesos previs a la 

Pasqua, dimecres i dijous de 21.30 a 23.30 h 

Els Timbalers de Begues assagen diumenges a la tarda de 18.00 a 

20.00 h al buc musical gran. 

Amb totes aquestes entitats s’ha elaborat un conveni de col·laboració 

per tal que quedin reflectits els drets i deures de les entitats i de 

l’Ajuntament i les normes d’ús dels espais. En resum, les entitats es 

comprometen a usar els espais amb responsabilitat i cura, per a la 

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

mateixes condicions que se’ls han trobat.  

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

desenvolupa com per als assajos que els permeten estrenar les seves 

obres. Els seus dies d’assaig són dilluns i dijous de 22.00 a 23.55 h. 

Per altra banda, totes les entitats inscrites en el Registre Municipal 

d’entitats poden fer ús dels espais disponibles al Centre Cívic per a 

dur a terme les seves reunions prèvia demanda de l’espai. 

La coral Montau, el cor de Caramelles, els Timbalers de Begues i 

SpaiDart tenen previst en el conveni de col·laboració l’accés al Centre 

Cívic fora de l’horari d’obertura habitual per a realitzar les activitats 

descrites en el document amb l’acceptació de la responsabilitat que 

pertoca. 

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

coneixements (anglès, taller de contes, font de poemes, etc), les 
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reunions de treball del Projecte Educatiu de Begues, les trobades del 

Consell d’Infants del Projecte Educatiu, les reunions de la Comissió de 

Cultura, les reunions del Pla de prevencions d’addiccions, el taller 

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

reunions del protocol de la violència de gènere, etc. 

Podem dir que hi ha hagut al llarg d’aquest any moltes reunions 

d’entitats i de grups de projectes coordinats per l’Ajuntament.  

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

activitats al Centre cívic: Caixa Bank, la Diputació de Barcelona amb 

la Trobada d’estudiosos del Baix Llobregat, Jornades d’atenció 

primària de Catsalut,  Ultra trail de Begues, etc.   

6. Suport a la creació 

L’any 2014 vam iniciar el Projecte Un pont d’Art vigent amb la 

finalitat de tenir al Centre Cívic un espai destinat a l’art contemporani 

i de fer un pont amb el Centre Experimental de les Arts-Vallgrassa. 

L’any 2016 es dona continuïtat a aquest projecte i s’hi exposen 

quatre obres: 

David Ymbernon, estampes digitals i litografies de color taronja que 

omplen l’univers d’aquest artista multidisciplinari, parateatral i 

transversal. 

Raquel Muñoz, amb la sèrie Nius, realitzada sobre paper amb una 

base de cafè i posteriorment treballat amb llapis. 

Josep Clopés, amb les seves propostes Bosc de poeta que és una 

sèrie de variacions arran de la imatge d’un bosc i la tècnica utilitzada 

és una barreja de gravat, llapis de colors, aquarel·la i tintes i, 

Germinació en quatre temps que és una edició de quatre aiguaforts 

estampats amb tinta negra, un treball introspectiu que cerca la 

meditació i el silenci. 

Ferran Castellnou, la seva obra es compon dels fragments que 

formen el seu total, els instants que engloben el moment i les 

captures de records. Els treballs, realitzats amb tècniques mixtes, 

conserven sempre tons marrons i ocres, que en recorden els colors 

d’un llibre antic. 
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Llibret Un pont d’art vigent 2016 
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Cada artista que exposa cedeix gratuïtament una obra al Fons d’Art 

Lina Font. D’aquesta manera no només podem gaudir d’exposicions 

artístiques de primer nivell sinó que engrandim el Fons d’art 

municipal. 

L’Aparador d’art és una finestra al món artístic i un reclam perquè les 

persones que s’hi aboquen puguin gaudir d’una pinzellada d’art. Està 

situat a l’entrada de l’equipament, prop del carrer, i periòdicament hi 

exposem una imatge artística, relacionada o no amb el contingut de 

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

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

7.  Espai de trobada 

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

volem potenciar les activitats que s’hi duen a terme. Durant aquest 

any hem programat les exposicions següents: 

 Exposició Consum com som, al febrer. Organitzat per  la 

Regidoria de Consum. 

 Exposició lidera el teu consum, a l’abril. Organitzada per la 

Regidoria de Consum.  

 Exposició Parlen les dones de Montserrat Abelló de la Institució 

de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya, a l’abril. 

Organitzada per la Regidoria de Cultura. 

 Exposició Begues, abans i després de la variant. Al mes de maig. 

Organitzada per antics membres de la plataforma Begues x la 

variant amb el suport de l'Ajuntament de Begues.  

 Exposició sobre La desmesurada vida de Ramon Llull, en 

commemoració dels 700 anys de la seva mort, al mes de juny. 

Organitzat per la Regidoria de Cultura. 

 Exposició Quin temps tenim? Jornades CittàSlow, al mes de 

setembre. Organitza Regidoria de Turisme. 

 Exposició Refugiats, l’odissea cap a Europa, al setembre. 

Organitzat per la Regidoria de Solidaritat i Cooperació. 

 Exposició Sex no sex amb motiu del Dia Internacional contra la 

sida, al novembre. Organitza Regidoria de Salut en el marc del 

Pla de drogodependències. 
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 Exposició Violència masclista: desmuntem mites?, cedida per 

l'ICD, al mes de novembre. Organitzada per la Regidoria de la 

Dona. 

 Exposició sobre fotografies del calendari de Begues, desembre 

2016.  
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Exposició Abans i després de la variant 
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Exposició La desmesurada vida de Ramon Llull 

Exposició Visc i torno a reviure de Montserrat Abelló 
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Exposició Quin temps tenim? Jornades CittàSlow 
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Exposició Violència masclista: desmuntem mites? 

Exposició Refugiats, l’odissea cap a Europa 
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Exposició fotogràfica del calendari de Begues 2016 

 

Exposició Sex no sex 
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VALORACIÓ 

La programació cultural estable d’aquest any ha estat un pèl més 

fluixa que la de l’any anterior. 

Durant el primer semestre els espectacles que es van programar van 

ser de qualitat però no eren gaire coneguts ni hi intervenien actors 

mediàtics. També s’ha de destacar que els espectacles per a públic 

familiar no tenen l’acceptació que hauríem d’esperar, tot i els esforços 

per a fer-ne una bona difusió. 

La valoració dels espectacles del segon semestre és molt millor. En 

destaques Lary Poppins (al programa consta com La Màgia del Mag 

Lari) que va exhaurir les entrades tot i ser la segona vegada que 

venia al Teatre El Goula. 

 

VALORACIÓ ASSISTÈNCIA PROGRAMACIÓ CULTURAL 2016 

ESPECTACLES TEATRE EL GOULA 

TIPUS 
D’ESPECTACLE  

ASSISTÈNCIA 

TEATRAL YO SAY TOMATO  74 

 ARA QUE HO TENIM TOT  48 

 CIARA 41 

 LA MÀGIA DEL MAG LARI 302 

 
EN MEMÒRIA DE L’ALBA: ALADDIN 319 

 
GRETEL I HANSEL 73 

 
ELS PASTORETS (2 sessions) 400 

MUSICAL EL CANT DELS OCELLS 57 

 
CONCERT BENÈFIC DE CHROMO 22 - VICTOR BRANCH I ROGER ARGEMÍ 200 

 
MATHILDE TOUSSAINT QUARTET JAZZ DE PARÍS 40 

 
LA BIGBANDBEGUES I MARIAN BARAHONA PER LA MARATÓ DE TV3 180 

FAMILIAR KAROLI L’HOME RODA 39 

CINEMA AL TEATRE EL GOULA 

CINEMA INFANTIL ATRAPA LA BANDERA 128  

 HOTEL TRANSILVÀNIA 141  

 LA CASA MÀGICA 149  

 
ZOOTRÒPOLIS 279  

 CHARLIE I SNOOPY 136  

 ANGRY BIRDS 83  

 BUSCANT LA DORY 178  

 MASCOTES 86  

CINEMA FAMILIAR PALMERAS EN LA NIEVE 267 

 

El suport a la creació es consolida amb la programació de les quatre 

exposicions a l’espai expositiu Lina Font. Aquest espai, lloc de pas, fa 

que força gent contempli l’exposició. Les inauguracions, amb la 

presència de l’artista, enriqueixen la interpretació de l’obra artística. 

Aquest projecte es contempla amb la formació que s’ofereix a les 
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escoles i que té per objectiu fomentar la creació artística en els 

infants. 

L’espai de trobada es consolida amb les exposicions de temàtiques 

molt diverses que s’han realitzat al llarg de l’any. Hem de destacar 

l’exposició Begues abans i després de la variant, pel muntatge que va 

suposar al vestíbul del C.C i el nombre de gent que va venir a visitar. 

ESPAI NOM 

EXPOSITIU LINA FONT DAVID YMBERNON  

 
RAQUEL MUÑOZ  

 
JOSEP CLOPÉS 

 
FERRAN CASTELLNOU 

ESPAI DE TROBADA CONSUM COM SOM 

 
LIDERA EL TEU CONSUM 

 
PARLEN LES DONES 

 
BEGUES, ABANS I DESPRÉS DE LA VARIANT 

 
LA DESMESURADA VIDA DE RAMON LLULL 

 
QUIN TEMPS TENIM? 

 
REFUGIATS, L’ODISSEA CAP A EUROPA 

 
SEX NO SEX 

 
VIOLÈNCIA MASCLISTA:DESMUNTEM MITES? 

 
FOTOGRAFIES DEL CALENDARI DE BEGUES 

 

I per últim, valorem molt positivament l’ús que les entitats fan dels 

espais del C.C. Sempre tenint en compte que els espais s’han de 

compartir i respectant les necessitats dels altres. Es pot dir que les 

entitats poden dur a terme el seu treball segons les necessitats que 

tenen definides. 

VALORACIÓ D’ÚS ESPAIS 

ESPAI ENTITAT ANUALS 

BUC MUSICAL GRAN +KRITME  
 

 
LA CORAL MONTAU  

 

 
EL COR DE CARAMELLES 

 

 
ELS TIMBALERS DE BEGUES 

 

 
BIGBANDBEGUES 

 

 
GENT GRAN 

 

 
XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENT 

 

 
AJUNTAMENT DE BEGUES 

 

 
                                                                        ASSAIGS 562 

 
                                                                        TALLERS 106 

 
                                                                        XERRADES 3 

 
                                                                        REUNIONS 5 

 
                                                                        ACTES 3 

TEATRE SPAIDART 
 

 
XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENT 

 
 PROJECTE EDUCATIU DE BEGUES  

 CORAL MONTAU  

 ÒMNIUM  

 UTBCN  

 BIGBANDBEGUES  

 COLLA CASTELLERA  
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 PROJECTE EDUCATIU DE BEGUES  

 DANSARINES-ESPAI NOU  

 CLUB BÀSQUET BEGUES  

 AMPA SANT CRISTÒFOR  

 +KRITME  

 GENT GRAN  

                                                                     ACTES 53 

                                                                     ASSAIGS 185 

                                                                     REUNIONS 2 

                                                                     FORMACIONS 2 

AULA POLIVALENT PLA DE PREVENCIONS D’ADICCIONS  

 TALLER D’ESCRIPTURA  

 COMISSIÓ DE CULTURA  

 LES DONES SÀVIES  

 GRUP IMPULSOR  

 AJUNTAMENT DE BEGUES  

 CODECLUB  

 BIBLIOTECA DE BEGUES  

 ANC  

 CEIP SANT CRISTÒFOR  

 ÒMNIUM  

 XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS  

 UTBCN  

 GENT GRAN  

 COMERCIANTS DE BEGUES  

 FEDERACIÓ PENYES BAIX LLOBREGAT  

 VÒLEI BEGUES  

 CEIP-FORMACIÓ ADULTS TIC  

                                                                     FORMACIONS 9 

                                                                     XERRADES 12 

                                                                     TALLERS 109 

                                                                      REUNIONS 113 

AULES 1/2 XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS  

 BIBLIOTECA  

 COMUNITAT D’HORTOLANS  

 AMICS FRANCO CATALANS  

 ARTESANS DE BEGUES  

 BIBLIOTECA  

 ÒMNIUM  

 AJUNTAMENT DE BEGUES  

 AEMA SCCL  

 DONES SÀVIES  

 CORAL  

 CLUB EXCURSIONISTA  

 JOCS FLORALS  

 CERCAVILA  

 CORREFOC  

 ANC  

 JOVES PEL NADAL  

 CLUB DE FUTBOL  

 GENT GRAN  

                                                                       TALLERS     339 

                                                                       REUNIONS 57 
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1. Espai Nou 

 

 

MEMÒRIA DE L’ESPAI NOU 

2016 
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1.  INTRODUCCIÓ 

L’Espai Nou de la Gent Gran, ara “L’Espai Nou”, es va crear l’any 

2009 a l’antic ambulatori, però l’any 2014 va canviar d’ubicació cap al 

nou Centre Cívic el Roure. És un servei que es dirigeix al col·lectiu de 

persones grans residents al municipi de Begues, el qual aglutina totes 

les activitats culturals i socials que es realitzen en aquest espai que 

els hi és accessible. Fins a dia d’avui, l’Espai Nou s’ha convertit en el 

punt de referència per a la gent gran.  

 

2.  ESTRUCTURA, FUNCIONAMENT I 

ORGANITZACIÓ  

L’Espai Nou de la gent gran és un equipament públic que pertany a la 

regidoria de la gent gran de l’Ajuntament de Begues. Té per objectiu 

acollir i promoure activitats socials i culturals que ajudin al 

desenvolupament social i a la cohesió del municipi de Begues. 

Actualment s’ofereixen diversitat d’activitats i serveis a les persones 

usuàries de l’Espai Nou:  

   Punt d’informació.  

   Activitats dirigides. 

   Serveis professionals. 

   Espais relacionals. 

   Actes i celebracions. 

   Sortides d’oci i culturals. 

   Treball transversal. 

   Espais participatius. 

   Voluntariat. 

El funcionament d’aquest servei està regulat pel Reglament de Regim 

Intern general de l’Espai Nou. 

 

3. OBJECTIUS PLANTEJATS 

Després dels dos anys de funcionament de l’Espai Nou al Centre Cívic 

el Roure i, per tant, en transcórrer el temps suficient per a l’adaptació 

als canvis que això ha suposat, els objectius plantejats han estat els 

següents: 
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   Objectiu 1: Potenciar el treball coordinat amb la comissió 

de la gent gran. 

Valoració: Actualment el nombre de participants dins de la 

comissió és el mateix que l’any passat (10 persones), però, arrel 

de les actuacions que es varen fer l’any anterior per obrir nous 

camins de treball amb la gent gran (curs de voluntariat), s’ha 

incorporat la novetat que les reunions amb la comissió de gent 

gran es facin mensualment per tal de garantir un seguiment més 

rigorós sobre les línies de treball de l’Espai Nou.   

   Objectiu 2: Promoure el joc lliure a l’Espai Nou. 

Valoració: L’Espai Nou és i ha estat fins ara un espai de trobada i 

d’interrelació social per a la gent gran del municipi, i creiem que el 

joc lliure ha d’estar present dins d’aquest espai pels diferents 

beneficis que hi aporta, com per exemple afavorir la comunicació i 

les relacions d’uns i altres, proporcionar entreteniment, millorar 

l’autoestima, etc. Per aquest motiu, s’han ampliat els recursos 

materials de l’Espai Nou que faciliten i fomenten el joc lliure i 

espontani dins d’aquest espai. 

Fins ara els resultats han estat molt positius, ja que s’ha propiciat 

que la gent gran, per iniciativa pròpia, s’organitzin, tinguin 

autonomia, estableixin una rutina i hàbits i es formin diferents 

grups, inclús incorporant-se persones usuàries que no 

freqüentaven tant aquest espai. Actualment es reuneixen 

diferents grups prou nombrosos per jugar al dominó, a les cartes, 

al rummikub, etc., afavorint, per tant, un ambient distés i una 

convivència agradable entre la diversitat de gent gran que forma 

l’Espai Nou.  

 

   Objectiu 4: Fomentar les relacions intergeneracionals a 

l’Espai Nou. 

Valoració: des de l’Espai Nou sempre s’ha posat en valor  la 

necessitat que té posar en contacte i interrelacionar diversitat de 

col·lectius, ja que durant aquest contacte s’intercanvien 

coneixements i experiències de gran valor entre generacions ben 

diferents  en molts sentits. Així doncs, i tal i com ens vam 

proposar l’any passat, enguany s’ha apostat per implementar 

diferents activitats intergeneracionals. Tant és així que durant una 
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setmana s’hi han realitzat tot un seguit d’activitats amb les escoles 

del municipi, les quals han tingut un impacte molt positiu i una 

bona acollida, tant per part dels alumnes com per la diversitat de 

voluntaris de l’Espai Nou que han volgut participar. A més, aquests 

han expressat la voluntat de continuar incorporant d’ara en 

endavant i de manera més sovint activitats intergeneracionals dins 

del programa de l’Espai Nou.  

 

   Objectiu 5: Afavorir l’accés de les persones grans a les 

noves tecnologies. 

Valoració: és evident que el món digital s’ha convertit en una 

eina de treball, de relacions socials i fins i tot d’estil de vida. 

Malgrat d’això, és cert que la gent gran no ha nascut envoltada de 

noves tecnologies i això provoca diferents reaccions entre la 

diversitat d’aquest col·lectiu, com pot ser la motivació per 

aprendre’n a utilitzar-les rutinàriament, o bé, es poden arribar a 

sentir-se allunyats i causar-los sensació de rebuig. Per això, s’ha 

volgut ampliar el ventall d’activitats de la programació de l’Espai 

Nou amb tallers d’aquest àmbit, els quals han tingut molt bona 

resposta per part dels participants que han volgut participar-hi, tot 

i que en algunes més que en altres,  concretament, en aquelles 

que els hi ha causat més interès i que desitjaven assolir un major 

domini per al seu dia a dia.  

 

4. DESCRIPCIÓ ACTIVITATS 

Les activitats dirigides que es programen a l’Espai Nou són de 

caràcter anual o puntual, de manera que durant l’any la programació 

pot variar. Les inscripcions de les activitats estan obertes durant tot 

l’any, sempre i quan hi hagi places lliures. Si no és així se’ls intenta 

oferir alternatives d’altres activitats similars o bé, inscriure’ls en llista 

d’espera fins que hi hagi una possible baixa.  Les activitats es 

diferencien segons la seva característica general. Així doncs, podem 

trobar activitats de caire lúdic, social, cultural, tecnològic, esportiu, 

cognitiu, etc. Les persones que hi volen accedir a qualsevol d’aquests 

tallers ha de fer-se el Carnet de persona usuària de l’Espai Nou. 
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Concretament, la programació d’aquest any 2016 ha estat la 

següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA DEL CENTRE CÍVIC EL ROURE 2016 

 

48 

 

 

 

 



MEMÒRIA DEL CENTRE CÍVIC EL ROURE 2016 

 

49 

 

4.1 Programació d’activitats anual:  

Activitats de memòria i temàtiques 

Taller d’introducció al llenguatge musical i història de la 

música. 

   Descripció activitat: taller destinat a conèixer el món de la 

música, des de la seva vessant històrica i més pràctica de 

llenguatge musical. Les sessions es divideixen en dues parts 

segons la temàtica.  

   Persones destinatàries: gent gran 

   Nombre de participants:10 persones. 

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

   Difusió: díptic d’activitats, mailing. 

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

Begues. 

   Recursos materials: Aula Polivalent Espai Nou, altaveus, 

pissarra. 

   Valoració: aquest taller es va incorporar al programa d’activitats 

a petició de la comissió de la gent gran, i actualment ja és un 

taller fix dins del programa de l’Espai Nou. El nombre de 

participants s’ha mantingut com l’any passat, de manera que el 

grup es manté estable d’un any a l’altre, fins arribar a crear un 

vincle més enllà del taller arrel de la passió compartida que els 

diferents participants senten per la música. 

Taller de la imaginació. 

   Descripció activitat: taller que treballa la memòria en la seva 

vessant de la creativitat i la imaginació, per tal d’afavorir 

aquelles persones que tenen unes primeres dificultats en quan a 

pèrdues de memòria en una etapa incipient. 

   Persones destinatàries: gent gran amb o sense demència en 

estat inicial. 

   Nombre de participants: 9 persones. 

   Calendari: tots els dijous de 10 a 11h. 

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

   Recursos humans: professional llicenciada en belles arts. 

   Recursos materials: sala polivalent i taules mòbils. 

   Valoració: cal seguir amb grups reduïts, ja que les persones 

requereixen d’una atenció força individualitzada. Aquest curs,  
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hi ha assistit un total de 9 persones, ja que algunes s’hi han 

donat de baixa per motius de salut. En general, el taller té 

molta acceptació i és important seguir oferint aquest recurs 

amb continuïtat 

Taller de la memòria. 

   Descripció activitat: taller destinat a persones que volen fer 

“gimnàstica” cerebral a través d’exercicis d’estimulació de les 

diferents àrees, com ara, del llenguatge, de les matemàtiques, de 

apràxies, de lògica, etc. El taller vol donar eines per a la vida 

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

   Persones destinatàries: gent gran 

   Nombre de participants: 20 persones.  

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

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

   Recursos humans: tallerista de la memòria. 

   Recursos materials: aula polivalent, pissarra i taules mòbils. 

   Valoració: Aquest taller continua tenint molt bona acceptació per 

part dels participants. De fet, continua tenint molta demanda i 

llista d’espera, i per això serà important tenir cura d’aquest 

aspecte per al pròxim curs, i caldrà contemplar la possibilitat 

d’incorporar possibles ampliacions o bé, tenir cura d’incorporar 

noves persones en cas de baixa d’alguns dels assistents.  

Taller de Ràdio. 

   Descripció activitat: taller adreçat a aquelles persones que desitgin 

aprendre les tècniques bàsiques de comunicació i radio per tal 

d’aprendre el funcionament de la gravació d’un programa de radio.  

   Persones destinatàries: gent gran 

   Nombre de participants: 9 persones per cada sessió, tot i que es 

va rotant segons la temàtica que es treballi.  

   Calendari: cada divendres de 11:30 a 12:45 

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

   Recursos humans: 1 especialista en comunicació  

   Recursos materials: aula polivalent i equip de radio (emissores, 

receptors, micròfons, etc.) 

   Valoració: És un taller molt important dins del programa de l’Espai 

Nou perquè permet empoderar el paper i el rol del col·lectiu de 

gent gran, i justament això és el que els motiva perquè es senten 
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escoltats i poden compartir amb la resta del municipi la seva 

amplia experiència vinculada al poble.  

Taller de tertúlies artístiques. 

   Descripció activitat: taller dirigit a aquelles persones que tinguin 

interès en conèixer, parlar i comentar obres pictòriques, 

arquitectòniques i escultòriques.  

   Persones destinatàries: gent gran  

   Nombre de participants: 6 persones. 

   Calendari: tots els dilluns de 18 a 19.30h 

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

   Recursos humans: voluntària llicenciada en història de l’art. 

   Recursos materials: aula polivalent,  taules i cadires mòbils, 

projector i portàtil 

   Valoració: és un taller molt enriquidor per a la gent gran perquè 

els permet poder ampliar els seus coneixements en relació a les 

diferents obres artístiques, així com també compartir 

obertament experiències i coneixements amb els altres 

companys i companyes que hi participen. Així doncs, és un 

taller que continuarà oferint-se dins del programa de l’Espai 

Nou.  

 

Activitats físiques i de coordinació 

Taller de música en moviment 

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

ritme,..., l’estabilitat de la persona, la seva lateralitat, la 

coordinació. Té el gran objectiu de prevenir caigudes. 

   Persones destinatàries: persones grans que tinguin dificultats 

en el moviment i vulguin prevenir caigudes  

   Nombre de participants: 18 persones 

   Calendari: cada divendres de 10.30 a 11.30h. 

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

   Recursos humans: professional llicenciada en música, i 

especialista en música amb moviment. 

   Recursos materials: Buc gran Centre Cívic el Roure 

   Valoració: Aquest taller està tenint una evolució molt positiva 

des de que va començar fins ara. El grup cada vegada està més 

consolidat i satisfet amb l’experiència que els hi aporta aquesta 
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taller, com més fluïdesa en els seus moviments, menys risc de 

caigudes, etc. 

 

Taller de meditació i relaxació 

   Descripció activitat: és un taller destinat a aprendre les tècniques 

bàsiques de la meditació i els conceptes bàsics en relació als 

beneficis que aporta incorporar la pràctica de la meditació i la 

relaxació per a la nostra salut 

   Persones destinatàries: gent gran  

   Nombre de participants: 21 persones  

   Calendari: tots els dimecres de 10.30 a 11.30  

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

   Recursos humans: voluntària experta en arts místiques  

   Recursos materials: Buc gran Centre Cívic el Roure 

   Valoració: és un taller que des d’un inici a tingut molt bon impacte 

per a l’Espai Nou i una molt bona acollida. Des de que es va oferir 

aquest any es van omplir totes les places disponibles. Tant les 

participants com la voluntària estan satisfetes amb el resultats que 

ha obtingut aquest taller i expressen els bons resultats que els hi 

està aportant per al seu dia a dia. Per tant, passarà a ser un taller 

fix dins del programa de l’Espai Nou  

Cicle de caminades “A cent cap els cent” 

   Descripció activitat: activitat que promociona la Diputació de 

Barcelona. Ens hem reunit quatre municipis de la província de 

Barcelona, i cada municipi ha organitzat la caminada pel seu 

poble. Al mes de maig s’ha fet la cloenda 

   Persones destinatàries: 

gent gran amb unes 

mínimes condicions 

físiques.  

   Nombre de participants: a 

cada caminada hi ha 

participat una mitja de 45 

persones aproximadament.  

   Calendari: 5 caminades 

durant l’any. 

   Difusió: cartells, pàgina web, díptic d’activitats, mailing. 
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   Recursos humans: personal tècnic de cada població, ambulància, 

policia local i bombers. 

   Recursos materials: infraestructura pel dinar.  

   Valoració: És una activitat molt positiva i agraïda per a tothom que 

hi participa. Permet potenciar els hàbits saludables i permet que  

els participants coneguin altres persones i nous indrets propers al 

nostre municipi.  

Activitats de noves tecnologies 

Taller de creació de blogs per Internet. 

   Descripció activitat: el taller treballa durant tot el curs 

l’elaboració d’un blog, amb tot el que comporta: recerca 

d’eines, edició de texts, formats, etc. 

   Persones destinatàries: gent gran. 

   Número d’assistents: 5 persones 

   Calendari: dimarts de 11 a 12.30h 

   Difusió: cartells, díptics, pàgina web, mailing. 

   Recursos humans: persona voluntària. 

   Recursos materials: ordinadors del punt jove, projector i 

portàtil. 

   Valoració: certament aquesta activitat ha agradat molt a les 

persones que hi han assistit, ja que l’atenció és molt 

personalitzada i això els ajuda a dominar millor les diferents 

eines digitals que desconeixien en un inici.  

Internet i correu electrònic. Fotografia digital. 

   Descripció activitat: taller destinat a ensenyar a crear i utilitzar 

el correu electrònic, a editar les fotografies, realitzar àlbums de 

fotografia, navegar per Internet, etc. 

   Persones destinatàries: gent gran amb o sense coneixements 

d’Internet. 

   Nombre de participants: 12 persones (que van rotant) 

   Calendari: els dimecres (tres mesos mínim per persona) 

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

   Recursos humans: dues persones voluntàries de la gent gran. 

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

gran. 

   Valoració: actualment aquesta activitat segueix tenint totes les 

places ocupades, de manera que continua sent necessari fer 

rotacions de les persones que hi participen. És un taller molt 
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positiu perquè permet que els participants siguin més autònoms 

envers les noves tecnologies i assoleixin les nocions bàsiques 

amb les que poder interactuar amb aquelles eines tecnològiques 

que volen fer servir.  

 

Taller de Facebook i Twitter. 

   Descripció activitat: durant 4 sessions consecutives es van explicar 

les funcionalitats bàsiques d’aquestes dues xarxes socials tan 

populars avui en dia.  

   Persones destinatàries: gent gran 

   Nombre de participants: 11 persones. 

   Calendari: Divendres 7, 14, 21 i 28 d’octubre de 2016 de 10 a 

11.30h 

   Difusió: díptic d’activitats, pàgina web 

   Recursos humans: persona voluntària de gent gran 

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

   Valoració: un any més tornem a valorar molt positivament aquest 

monogràfic, de fet aquest any s’ha ampliat i ha tingut una durada 

més llarga que l’any passat. Els participants posen en valor aquest 

taller perquè els permet apropar-se el món digital envers les 

aplicacions digitals que són tendència en l’actualitat.    

Eines de google i aplicacions. 

   Descripció activitat: durant 4 sessions consecutives es van explicar 

les funcionalitats bàsiques de google i les aplicacions que se’n 

desprèn d’aquest navegador principal    

   Persones destinatàries: gent gran 

   Nombre de participants: 9 persones. 

   Calendari: Divendres 4, 11, 18 i 25 de novembre de 2016 de 10 a 

11.30h 

   Difusió: díptic d’activitats, pàgina web 

   Recursos humans: persona voluntària de gent gran 

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

   Valoració: aquest taller ha tingut un impacte positiu entre la gent 

gran, ja que aquest tipus de taller fa possible que la gent gran 

conegui i assoleixi les nocions bàsiques d’aquelles aplicacions útils 

i tan utilitzades entre la societat, com ara bé el navegador Google, 

Google Fotos, Google Maps, etc.,  
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Servei d’auto consulta d’ordinador. 

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

cursos, queden a la lliure disposició de qui els vulgui fer servir. 

   Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. 

   Calendari: tot l’any. 

   Difusió: díptic d’activitats, pàgina web 

   Recursos materials: quatre ordinadors. 

   Valoració: actualment hi ha persones que els fan servir i això fa 

que les persones usuàries puguin tenir contacte amb el món 

digital, sobretot, per aquells que no disposen d’ordinadors a 

casa.  

Activitats lúdiques i festives: 

Taller de relacions intergeneracionals: 

   Descripció activitat: taller destinat a fer activitats de 

manualitat, tant per a decorar l’Espai Nou o les seves activitats, 

com per endur-se les seves pròpies creacions a casa. 

   Persones destinatàries: gent gran  

   Nombre de participants: 5 persones 

  Calendari: tots els dimecres de 15.30 a 17 h 

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

   Recursos humans: persona voluntària de la gent gran. 

   Recursos materials: aula polivalent. 

   Valoració: és cert que és un taller en el que encara no hi 

assisteix un gran nombre de participants a dia d’avui, però 

continua sent important potenciar-lo d’ara en endavant per tal 

de donar pluralitat a les activitats que es dirigeixen a la gent 

gran i per atribuir un paper important a aquest col·lectiu en les 

activitats vinculades al calendari i convertir-lo, per tant, en una 

tradició com bé ho són els dies assenyalats de l’any.  

Taller d’activitats manuals. 

   Descripció activitat: taller destinat a fer activitats de 

manualitat, tant per a decorar l’Espai Nou o les seves activitats, 

com per endur-se les seves pròpies creacions a casa. 

   Persones destinatàries: gent gran 

   Nombre de participants: 5 persones 

   Calendari: tots els dimecres de 15.30 a 17 h 

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



MEMÒRIA DEL CENTRE CÍVIC EL ROURE 2016 

 

56 

 

   Recursos humans: persona voluntària de la gent gran. 

   Recursos materials: aula polivalent. 

   Valoració: és cert que continua sent un taller en el que encara 

no hi assisteix un gran nombre de participants a dia d’avui, 

però és important potenciar-lo d’ara en endavant per tal de 

donar pluralitat a les activitats que es dirigeixen a la gent gran i 

per atribuir un paper important aquest col·lectiu en les 

activitats vinculades al calendari, i convertir-lo, per tant, en una 

tradició tal i com ho són els dies assenyalats de l’any.  

Taller de balls de saló en línia. 

   Descripció activitat: activitat on s’ensenyen balls de saló en línia 

tant si es té o no parells de ball. 

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

coneixement. 

   Número de participants: indeterminat. 

   Calendari: tots els dissabtes a les 11h. 

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

   Recursos humans: persona voluntària de la gent gran. 

   Recursos materials: vestíbul del centre cívic, radio. 

   Valoració: tot i ser una activitat que va costar que es poses en 

marxa, finalment ja s’ha format un petit grup. També és 

important aquest taller ja que es manté contacte amb d’altres 

entitats del poble, com és la Xarxa d’intercanvi de 

coneixements. Per tant, cal conservar aquesta activitat lúdica i 

divertida amb la que s’ajuda a les persones que no tenen 

parelles per sortir a ballar i gaudir d’aquesta activitat.  

Joc de cartes “La canasta” i altres jocs. 

   Descripció activitat: temps en el que s’organitza la mateixa gent 

gran per a jugar i ensenyar diferents jocs de taula. 

   Persones destinatàries: gent gran  

   Nombre de participants: 5 persones 

   Calendari: dues tardes a la setmana. 

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

   Recursos humans: la pròpia gent gran. 

   Recursos materials: aula polivalent de la gent gran. 

   Valoració: és un taller que valorem positivament perquè són ells 

mateixos que, per iniciativa pròpia i sense la necessitat d’un 

tercer, proposen activitats i les auto gestionen pel seu propi 
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compte, enfortint i potenciant així el joc lliure.  Així doncs, es fa 

necessari continuar vetllant per aquest tipus d’activitats i 

aprofitar aquesta experiència per fomentar-ne de noves en els 

pròxims cursos.  

 

4.2 Programació d’actes i activitats puntuals: 

Xerrada “Saviesa Emocional”   

   Descripció activitat: xerrada 

orientada a enfortir la 

capacitat,  el paper i el rol de 

la gent gran envers  la nostra 

societat.  

   Persones destinatàries: gent 

gran  

   Nombre de participants: 12 

persones 

   Calendari: 29 de setembre de 

2016  

   Difusió: cartells i mailing  

   Recursos humans: 2 Dinamitzadores 

   Recursos materials: Aula polivalent del Centre Cívic, taules i 

cadires  

   Valoració: ha estat una activitat en la que els seus participants 

l’han valorat de manera molt positiva perquè a través de la 

dinàmica que seguia la xerrada, tots ells han pogut posar en comú 

tota la seva trajectòria, la multiplicitat d’experiències viscudes, 

etc., adondant-se i posant en valor com d’important són totes les 

seves vivències i coneixements pel nostre entorn, així com també  

com d’important és compartir-ho amb d’altres.  

 

Xerrada “Viure el final de vida en positiu”  

 

   Descripció activitat: xerrada per donar eines al col·lectiu de gent 

gran amb les que valorar i interpretar positivament l’etapa de la 

vellesa de les persones grans.  

   Persones destinatàries: gent gran  

   Nombre de participants: 15 persones 
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   Calendari: 17 de novembre de 2016 

   Difusió: cartells i mailing  

   Recursos humans: Una Dinamitzadora 

   Recursos materials: Aula polivalent de l’Espai Nou, taules i cadires 

   Valoració: Ha estat una activitat diferent i dinàmica per a la gent 

gran en la que han pogut compartir entre els diferents participants 

com viuen ells mateixos l’etapa de la vellesa; però, sobretot, 

finalment han posat en valor aquells estímuls que els ajuden a 

millorar el seu estat d’ànim i les seves capacitats, com per 

exemple gaudir d’una vida socialment activa.  

Xerrada sobre “Seguretat a la llar”  

Descripció activitat: davant 

dels diferents casos  d’estafa i 

robatoris que han anat sorgint  

de manera freqüent en el 

nostre entorn, es va 

programar una xerrada a 

càrrec dels Mossos d’esquadra 

en la que es van exposar 

quines instruccions i consells 

cal seguir per  detectar i evitar 

aquests tipus de successos, on la gent gran que viu sola n’és un 

col·lectiu vulnerable. 

   Persones destinatàries: gent gran del taller de la memòria 

   Nombre de participants: 18 persones 

   Calendari: 20 de desembre de 2016 

   Difusió: cartells i mailing,  

   Recursos humans: 2 Mossos d’Esquadra  

   Recursos materials: Aula polivalent de l’Espai Nou, taules i cadires, 

projector i ordinador.  

   Valoració: realment la xerrada va agradar entre la gent gran, ja 

que essencialment es van explicar casos reals molt freqüents en 

els que gràcies a recomanacions senzilles és poden evitar 

disgustos d’aquest tipus.   
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Sortida al Parlament de Catalunya 

 

   Descripció activitat: en aquesta sortida al Parlament de Catalunya 

va rebre’ns en Jordi Turull, actual Conseller de govern, i ens va 

presentar els diferents espais que componen el Parlament, donant-

los l’oportunitat de conèixer d’a prop com és el funcionament 

d’aquesta Institució.   

   Persones destinatàries: gent gran  

   Nombre de participants: 35 persones 

   Calendari: 7 de novembre de 2016 

   Difusió: cartells i mailing  

   Recursos humans: Dos acompanyants responsables.  

   Recursos materials: Un autocar per als desplaçament del  conjunt 

del grup 

 

   Valoració: aquesta sortida 

va tindre molt bona acollida 

per part de la gent gran. Es 

va poder veure com els va 

agradar i interessar aquest 

tipus d’activitats, on van 

poder  passar un dia 

diferent i conèixer per dins  

una institució tan important 

i representativa com el 

Parlament de Catalunya.  

 

Relacions intergeneracionals: l’Espai Nou a l’escola Sant 

Cristòfor i l’escola Sant Lluis 

   Descripció activitat: Es van 

organitzar diferents activitats 

intergeneracionals amb les 

escoles del municipi, com 

l’elaboració de manualitats 

conjuntes i jocs de taula 

tradicionals com el dominó. 
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   Persones destinatàries: gent gran  

   Nombre de participants: 20 

persones (gent gran). 

   Calendari: 19 d’octubre i 21 de 

novembre de 2016 

   Difusió: cartells i mailing  

   Recursos materials: jocs de 

taula i material per 

manualitats 

   Recursos humans: coordinació 

amb les escoles  

Valoració: el resultat d’aquests 

activitats va ser tot un èxit. Es va poder posar en contacte les 

destreses i el coneixement de la gent gran amb les ganes d’aprendre 

i passar-ho bé dels alumnes, fomentant així una connexió tan 

necessària entre generacions tan diverses.   

 

Festa d’estiu i de Nadal de la gent gran 

   Descripció activitat: 

festes destinades a 

celebrar l’entrada de 

l’estiu i l’arribada del 

Nadal. Es fan activitats 

de caire lúdic per a la 

gent, així com 

representacions dalt de 

l’escenari. Sempre les 

acabem amb una mica 

de menjar i una bona 

dosi de ball i alegria. 

   Persones destinatàries: gent gran  

   Nombre de participants: aproximadament un centenar de persones 

en cadascuna. 

   Calendari: 15 de juny i 21 de desembre de 2016. Totes dues de 16 

a 19 h. 

   Difusió: cartells, pàgina web, mailing. 

   Recursos humans: comissió de la gent gran. 

   Recursos materials: Teatre El Goula, carpes, taulons, cadires, 

sonorització. 
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   Valoració: aquest tipus de festivitats cada cop els inquieta i 

entusiasta més a la gent gran i l’esperen amb ganes per tal de 

preparar i dinamitzar activitats, com ara balls, cançons, etc., els 

quals mostren a la resta de gent gran que hi assisteix. També hem 

incorporat la participació d’entitats , com ara +kritme, i escoles del 

municipi, com el Sant Lluis.   

31ª Festa de la Gent Gran   

   Descripció activitat: 

festa que commemora la 

gent gran del nostre 

poble. Es fa una missa, i 

després un bon dinar al 

Teatre el Goula 

amenitzat per les 

havaneres “Garbes i 

Rostolls”. Es fa un petit 

homenatge a les 

persones majors de 90 

anys, 

   Persones destinatàries: majors de 65 anys i empadronats a 

Begues. 

   Nombre de participants: 194 persones. 

   Calendari: 29 de maig de 2016 

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

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

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

   Valoració: de nou, la festa s’ha desenvolupat molt bé, i un any 

més les persones que hi han assistit han expressat la seva 

satisfacció general en quan a l’organització de la festa com també 

de la qualitat del menjar i del servei que també ha estat molt 

bona.  
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5. SERVEIS DE L’ESPAI NOU 

 

Servei d’àpats:  

 

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

Carnet de persona usuària de l’Espai Nou. Servei que han de 

sol·licitar al Gastrobar SiS, amb un preu especial de 5 €. Cal seguir 

la normativa que s’hi aplica. 

   Persones destinatàries: gent gran amb el carnet de persona 

usuària de la gent gran. 

   Nombre de menús anuals servits: 6265 persones 

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

laborables. 

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

   Recursos humans: Gastrobar Sis. 

   Recursos materials: Gastrobar SiS. 

   Valoració: després dels darrers canvis d’ubicació del servei 

d’àpats, veiem en el gràfic com fins a dia d’avui el funcionament 

en aquestes noves instal·lacions és correcte. S’hi  pot valorar com 

el servei es manté lineal gaire bé tot l’any, malgrat d’alguns mesos 

puntuals (novembre-desembre-gener) en els que descendeix una 

mica, però cal tenir en compte que és una època de l’any en què la 

gent gran s’hi troba més vulnerable, a més de que coincideix amb 

dies assenyalats de l’any.   
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Servei de Podologia:  

 

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

Carnet de persona usuària de l’Espai Nou. Servei que han de 

sol·licitar els dies d’atenció al públic al centre cívic, i que consisteix 

en un servei de cures bàsiques a un preu de 12e la sessió. 

   Persones destinatàries: gent gran  

   Nombre de participants: 32 persones 

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

laborables. 

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

   Recursos humans: podòloga llicenciada. 

   Recursos materials: consulta del CAP Pou Torre. 

Valoració: tal i com observem en el gràfic, el nombre de visites és 

més elevat entre els mesos de setembre, octubre i novembre,  

mentre que a partir del mes de desembre el servei decau 

notablement. Tanmateix, tot i que és un servei que no té una 

demanda elevada, és cert que aquest servei va tenint poc a poc 

públic nou, de manera que creiem necessari continuar oferint-lo i any 

rere any, i fer-ne el corresponent seguiment per poder valorar 

finalment la seva continuïtat. 

 

 
 

Col·laboració amb altres entitats: Petanca. 

Per últim, volem fer referència a la col·laboració que se segueix fent 

amb l’Associació d’Amics Franco-Catalans per tal de fer difusió de 

l’activitat de la petanca que realitzen setmanalment. 
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6. VALORACIÓ GENERAL 
 

L’any 2016 l’Espai Nou ha ofert un servei i activitats durant 217 dies 

durant tot l’any, de setembre a juny de dilluns a divendres de 9:30 a 

20:00h, excepte el mes d’agost, les vacances de Nadal i els dies 

festius nacionals i municipals.  

 

Durant aquest any s’han ofert un total de 17 ACTIVITATS,  quatre 

activitats més respecte el 2015, el que suposa un increment del 31% 

pel que fa a l’ús de l’equipament referent a les activitats dirigides a la 

gent gran, i amb un nombre de 229 usuaris participants i amb una 

mitja d’assistents per dia de 27 persones. Cal assenyalar que són 

xifres aproximades, tenint en compte que en activitats concretes, 

com balls de saló, que són gestionades per iniciativa pròpia de la gent 

gran o bé, pels diferents espais que disposa el Centre Cívic el Roure 

en els que també hi trobem gent gran, el nombre d’assistents usuaris 

de l’Espai Nou en aquests casos és indeterminat, de manera que 

incrementaria aquesta dada estimada. 

 

 

NOM DE L'ACTIVITAT PERÍODE ASSISTENTS 

1 Llenguatge musical Tots els Dijous de Setembre a juny 10 
2 Taller imaginació Tots els Dijous de Setembre a juny 9 
3 Taller memòria Tots els Dimarts de Setembre a juny 20 
4 Taller de Radio Tots els Divendres de Setembre a juny 9 
5 Taller tertúlies Tots els Dilluns de Setembre a juny 6 
6 Música en moviment Tots els Divendres de Setembre a juny 18 
7 Meditació i relaxació Tots els Dimecres de Setembre a juny 21 
8 Caminades Cinc caminades de Setembre a juny 45 
9 Creació de Blogs Tots els Dimecres Setembre a juny 5 

10 
Internet i Correu 
electrònic Tots els Dimarts de Setembre a juny 6 

11 Facebook I Twitter Quatre divendres d'octubre 11 

12 
Eines de google i 
aplicacions Quatre divendres de novembre 9 

13 
Taller d'activitats 
manuals Tots els Dimecres de Setembre a juny 5 

14 Taller de balls de saló Tots els Dimecres de Setembre a juny indeterminat 

15 Joc de cartes 
Dues tardes a la setmana de setembre a 
juny 5 

16 Espai Lúdic Tots els dilluns de setembre a juny 19 
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17 
Gimnàstica “Posa’t en 
marxa” 

Tots els dimarts i dijous de setembre a 
juny 31 

 

TOTAL   229 

 

MITJANA 
D’ASSISTENTS/DIA   27 

 

Pel que fa als actes i activitats puntuals, s’han celebrat un total de 8 

ACTES en els que hi ha assistit 494 persones amb una mitjana de  

62 persones per cadascun dels actes. 

 

XERRADES DIA ASSISTENTS 

11 Xerrada sobre "Saviesa emocional" 29 de setembre 2016 12 

2 Xerrada sobre "Seguretat en la llar" 20 de desembre de 2016 18 

3 
Xerrada "Viure el final de la vida en 
positiu" 

17 de novembre 2016 15 

 

ACTES, FESTES I SORTIDES CULTURALS DIA ASSISTENTS 

4 Sortida al Parlament de Catalunya 7 de novembre de 2016 35 

5 Relacions intergeneracionals 
19 d'octubre i 21 de 
novembre de 2016 

20 

6 Festa d'estiu 15 de juny de 2016 100 

7 Festa de Nadal 21 de desembre de 2016 100 

8 31ª Festa de la gent gran 29 de maig de 2016 194 

 

TOTAL  
 

494 

 

MITJANA D’ASSISTENTS 
 

62 

 

D’altra banda, en quan als espais relacionals de l’aula polivalent de 

l’Espai Nou, assisteixen un total de 16 persones al dia 

aproximadament per als diferents usos de l’aula, ja sigui per llegir, 

veure la televisió, jocs de taula, etc. També es tracta d’una xifra 

estimada degut que en dies puntuals, com els dijous, el nombre de 

persones que freqüenta l’Aula Polivalent de l’Espai Nou és major.   

 

ESPAI 
ESTIMACIÓ 
D'USOS'16 
(217 dies) 

ESTIMACIÓ D'USOS 
PERSONA/ DIA 

1 Lectura del diari 868 4 

2 Jocs de taula 1519 7 

3 Espai TV 434 2 

4 Espai ordinadors 434 2 

 

TOTAL 3255 16 
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Per últim, tenint en compte les dades anteriors, el nombre aproximat 

de persones usuàries que freqüenta les activitats de l’Espai Nou 

durant l’any 2016 és de 69 persones al dia, sense tenir en compte 

les activitats puntuals. 

 

ESPAI NOU 
TOTAL ASSISTENTS 

2016' 
MITJANA 

ASSISTENTS/DIA 2016’ 
1 Espais relacionals 4216 16 
2 Activitats 229 27 
3 Servei d'àpats 6265 26 

 

TOTAL 6510 69 

 

Per tant, després de tots els canvis, adaptacions i novetats que ha 

experimentat l’Espai Nou de la gent gran en els darrers anys i que 

hagin hagut d’anar provant-lo, coneixent-lo i d’aprendre a gestionar-

lo, finalment valorem molt positivament aquest any 2016.  

Certament la gent gran ha anat adaptant-se als canvis poc a poc, tot 

i que en un inici els inquietés perquè els suposava un canvi de rutina i 

d’hàbits, i això evidentment en la gent gran té un gran impacte. 

Malgrat això, cal dir que els objectius i resultats que ens plantejàvem 

en un inici amb tots aquests canvis, finalment s’han assolit 

correctament. Les persones usuàries de l’Espai Nou han anat fent seu 

el nou espai i les instal·lacions de les que disposen, desenvolupant-hi 

els seus hàbits i rutines. Actualment les persones grans que 

freqüenten els espais relacionals de l’aula polivalent de l’Espai Nou, ja 

es senten còmodes en aquests, a més que també comencen a 

participar-hi petits grups de gent gran que habitualment no 

freqüentava aquests espais.  

A més, cal assenyalar que els ha agradat l’experiència de conviure i 

mantenir contacte amb d’altres col·lectius i grups diferents que 

freqüenten el Centre Cívic el Roure,  l’ ubicació actual de l’Espai Nou. 

Això ha fet que la gent gran se senti més acompanyada, reconeguda, 

i hi pugin intercanviar experiències i coneixements amb d’altres 

grups, així com també comptar d’altres serveis en un mateix espai, 

com per exemple el Bar. També és gràcies a aquest fet que molta 

gent nova s’ha acostat a conèixer aquest nou espai i participar en les 

diferents activitats que ofereix l’Espai Nou.  



MEMÒRIA DEL CENTRE CÍVIC EL ROURE 2016 

 

67 

 

Tanmateix, valorem que encara queda per endavant una llarga 

trajectòria amb la que caldrà seguir treballant per tal d’atreure més i 

noves persones usuàries d’entre tota la diversitat del col·lectiu que 

forma la gent gran del municipi, juntament amb la Comissió de la 

gent gran. 
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MEMÒRIA PUNT JOVE I SERVEI D’OCUPACIÓ 

LOCAL 

ANY 2016 

 

1. INTRODUCCIÓ. 

Des de l’any 2014 es troben al Centre Cívic el Roure tant el Punt 

Jove, essent un espai més gran, amb més ordinadors i espais de joc i 

deures i també el Servei d’Ocupació Local que esdevé un espai més 

adequat i privat a l’hora de mantenir les entrevistes ocupacionals. 

Els dos serveis disposen d’una aula de reunions amb taula rodona 

just al costat, ideal per tractar temes d’interès amb més d’un 

interlocutor, reunions amb empreses, etc. 

 

2. VALORACIÓ OBJECTIUS PLANTEJATS. 

 

Objectiu general a nivell de joventut: 

- El Punt Jove és un servei conegut i utilitzat per un nombre 

important de joves, com també d’altres segments d’edat i 

diferents entitats i grups de treball que utilitzen periòdicament 

aquest servei. 

 

- Dinamització: es disposa de dues taules de tennis taula i d’una 

taula de billar, i d’un televisor en el vestíbul (excepte tennis 

taula a l’exterior). Un nombre molt significatiu de joves ho 

utilitzen a com una opció d’oci, valoració molt positiva, ja que a 

partir d’aquí pots interactuar amb aquest joves i actuar 

professionalment si es dóna el cas. 

Objectiu general a nivell d’ocupació: 

- Oferir, a la població en general i a les persones aturades en 

particular, formació relacionada amb diferents aspectes, tant de 

base com també més específica, per tal de poder tenir més 

oportunitats professionalment. S’han programat molts cursos i 

la valoració és altament positiva. 
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3. DESCRIPCIÓ ACTIVITATS. 

 

Activitats de Joventut: 

Títol activitat: Sex o no Sex 2 

Descripció activitat: Sex o no sex.2 és la nova versió d’una exposició 

preventiva sobre el VIH/sida i les ITS adreçat al treball amb joves de 

15 a 18 anys, tant a l’escola com en l’àmbit del lleure, que aporta 

elements informatius i educatius per evitar conductes de risc en les 

relacions sexuals i fomentar una convivència normalitzada amb les 

persones amb VIH. 

Sex o no sex busca augmentar la percepció de vulnerabilitat 

associada a les conductes sexuals de risc, informar sobre els riscos i 

les conseqüències de les ITS, promoure l’ús del preservatiu com a 

mesura preventiva, i fomentar actituds que permetin conviure d’una 

manera normalitzada, sense discriminació ni rebuig, amb les 

persones amb VIH. 

 
      Persones destinatàries, i nombre de participants: nois i noies 

entre 12 i 16 anys, i públic en general (120) 

      Calendari: del 20 de novembre al 12 de desembre de 2016 

      Difusió: cartells, pàgina web. 

      Recursos humans: Personal propi (gestió)  

      Recursos materials: aula polivalent  

       Valoració: Interessant i positiva. Es van realitzar tallers per 

reforçar la informació.  

 

 



MEMÒRIA DEL CENTRE CÍVIC EL ROURE 2016 

 

71 

 

 

 

 

 

Títol activitat: Aula d’estudi 

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

l’studi. 

    Persones destinatàries: públic en general 

    Calendari: maig-juliol de 2016 

    Difusió: Cartells, xarxes socials, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió)  

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

del Centre Cívic i Cal Pere Vell 

    Valoració: Molt positiva 
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Títol activitat: 4a edició Curs Agents de Salut Juvenil 

    Descripció activitat: Lluita contra la Sida 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: joves a partir de 

14 anys (20 joves) 

    Calendari: Inici novembre de 2016 

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

    Recursos humans: Personal propi (gestió)  

    Recursos materials: Aula polivalent 

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

curs que és molt positiu per l’ampli coneixement que s’adquireix. 
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Títol activitat: Servei d’Informació Familiar (SIFA) 

    Descripció activitat: Espai de suport, contenció i orientació 

mitjançant consulta telefònica o presencial adreçat a joves, 
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adolescents, famílies i professionals per donar resposta als dubtes 

plantejats en relació al consum de drogues i altres addiccions. 

Atén consums experimentals o en fase de no dependència. 

    Persones destinatàries: El servei s’adreça prioritàriament a menors 

de 21 anys, a les seves famílies i als professionals del territori. 

    Calendari: Inici últim trimestre 2016  

    Difusió: Cartells, xarxes socials, pàgina web. 

    Recursos humans: Extern  

    Recursos materials: Sala de reunions joventut - ocupació 

    Valoració: Molt positiu. 

 

 

 

Títol activitat: Concurs disseny de samarretes 

    Descripció activitat: Concurs disseny de samarretes 

    Persones destinatàries: penyistes 

    Calendari: abril-maig 2016  

    Difusió: Cartells, xarxes socials, pàgina web. 

    Recursos materials: Sala de reunions joventut - ocupació 

    Valoració: Molt positiu. 
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Títol activitat: Monòlegs amb David Barragán 

    Descripció activitat: Monòleg de Festa Major d’Estiu 2016 

    Persones destinatàries: públic en general, gratuït 

    Calendari: 24 juliol 2016  

    Difusió: Cartells, xarxes socials, pàgina web. 

    Recursos materials: Teatre el Goula 

    Valoració: El públic s’ho va passar molt bé, 220 persones 
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Servei d’Ocupació Local: 

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

gratuïtes i destinades tant a aquelles persones que es troben sense 

feina com les que volen ampliar coneixements.  

Al llarg de l’any, s’ofereix un ampli ventall de formacions orientades 

des de diferents vessants.  

(Cartell de la campanya, “La importància de la marca personal”) 
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Activitats: 

Títol activitat: La importància de les competències 

transversals 

    Descripció activitat: Claus per identificar  totes les habilitats, que 

hauran de subratllar-se en el CV. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades i persones que volen ampliar coneixements.(20) 

    Calendari: 2 i 3 de febrer de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent  

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Confecció d’un CV i adaptació als canals 

    Descripció activitat: Principals eines per tal d’elaborar un 

currículum i també es donaran les claus per adaptar la nostra 

biografia professional als codis propis d’Internet. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades i persones que volen ampliar coneixements.(16) 

    Calendari: 9 i 10 de febrer de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent  

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Creació d’una marca personal 

    Descripció activitat: recerca de la identitat pròpia com el millor 

aliat per trobar feina. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades i persones que volen ampliar coneixements.(18) 

    Calendari: 16 i 17 de febrer de 2016 

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

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent  

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Utilitzem el Linkedin per cercar feina? 

    Descripció activitat: té com a objectiu mostrar les potencialitats 

d’aquesta eina a l’hora de trobar feina 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades i persones que volen ampliar coneixements.(21) 

    Calendari: 23 i 24 de febrer de 2016  

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent. 

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Els avantatges del Social Media 

    Descripció activitat: Explica la utilitat que tenen les xarxes socials 

a l’hora de trobar feina 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades i persones que volen ampliar coneixements.(19) 

    Calendari: 1 i 2 de març  de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Gestió d’un procés de selecció 

    Descripció activitat: oferir una sèrie de recursos a totes les 

persones a l’atur que els ajudin a l’hora de trobar una feina 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades i persones que volen ampliar coneixements.(17) 
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    Calendari: 8 i 9 de març de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Com afrontar una entrevista laboral 

    Descripció activitat: Explica com cal preparar-se per superar la 

darrera fase d'un procés de selecció 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades i persones que volen ampliar coneixements.(19) 

    Calendari: 14 i 15 de març de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 
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(Cartell de la campanya, “Màrqueting Digital”) 
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Títol activitat: La importància de la marca corporativa 

    Descripció activitat: Ensenya com millorar la identitat visual d’una 

empresa. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades, empreses i persones que volen ampliar 

coneixements.(15) 

    Calendari: 5 i 6 d’abril de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

Títol activitat: El posicionament a Internet amb SEO 

    Descripció activitat: Mostra la importància de la visibilitat d’un 

negoci a la xarxa. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades, empreses i persones que volen ampliar 

coneixements.(17) 

    Calendari: 12 i 13 d’abril de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

Títol activitat: Publicitat SEM a Internet 

    Descripció activitat: Ensenya les claus per promocionar una 

empresa a la xarxa. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades, empreses i persones que volen ampliar 

coneixements.(18) 

    Calendari: 18 i 19 d’abril de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 
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Títol activitat: Com treballar les xarxes socials 

    Descripció activitat: Explica la utilitat que tenen les comunitats en 

línia per comunicar de manera més efectiva. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades, empreses i persones que volen ampliar 

coneixements.(20) 

    Calendari: 25 i 26 d’abril de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent, ordinadors portàtils. 

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

Títol activitat: Publicitat per correu electrònic 

    Descripció activitat: Com enviem publicitat de la nostra empresa 

d’una manera eficaç per correu electrònic. 

    Persones destinatàries: persones aturades, empreses i persones 

que volen ampliar coneixements.(17) 

    Calendari: 2 i 3 de maig de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent  

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: La tècnica de gamificació 

    Descripció activitat: Aprendre a aplicar tècniques i dinàmiques 

pròpies dels jocs en àmbits aliens a aquests. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades, empreses i persones que volen ampliar 

coneixements.(18) 

    Calendari: 10 i 11 de maig de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent  

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 
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Títol activitat: L’art de la venda ecommerce 

    Descripció activitat: Aprendràs a comprar i vendre productes i 

serveis utilitzant Internet com a mitjà principal d’intercanvi. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades, empreses i persones que volen ampliar 

coneixements.(15) 

    Calendari: 23 i 24 de maig de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent  

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Vols fer un bloc? T’ajudem 

    Descripció activitat: Ensenya com crear i dinamitzar un espai a 

Internet. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades, empreses i persones que volen ampliar 

coneixements.(22) 

    Calendari: 30 i 31 de maig de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent. 

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Linkedin per empreses 

    Descripció activitat: Ensenya els avantatges que ofereix aquesta 

xarxa social. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades, empreses i persones que volen ampliar 

coneixements.(15) 

    Calendari: 7 i 8 de juny de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 
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    Recursos materials: aula polivalent  

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Google Drive 

 

    Descripció activitat: Explica les utilitats d’aquest arxivador virtual. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades, empreses i persones que volen ampliar 

coneixements.(20) 

    Calendari: 14 de juny de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent  

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Expectatives en el municipi i Networking 

Descripció activitat:La trobada posarà punt i final al cicle municipal 

gratuït sobre màrqueting digital. 

El Centre Cívic El Roure acollirà el pròxim 16 de juny de 18.30 h a 

20.30 h una reunió professional entre empreses, entitats i particulars 

de Begues. Sota el nom de “Expectatives en el municipi”, l’acte té 

com a objectiu fer una diagnosi de les necessitats i els objectius de la 

nostra localitat per tal d’estimular i fer créixer l’economia local.  

La trobada, a més, serveix per tancar el cicle sobre màrqueting digital 

que s’ha estat fent des de principis del mes d’abril. L’objectiu 

d’aquesta iniciativa municipal – que ha constat d’un total de 10 

sessions– ha estat el d’ensenyar a dissenyar una bona estratègia 

online. Per això, en les diferents càpsules formatives s’han abordat 

temàtiques diverses com ara la importància de la marca corporativa i 

del bon posicionament d’un negoci als buscadors d’Internet, al mateix 

temps que s’han descobert recursos com la creació d’un bloc a través 
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de la plataforma Wordpress, l’emmagatzematge d’arxius a través de 

Google Drive i noves tècniques com la gamificació. 

 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: persones 

aturades, empreses i persones que volen ampliar 

coneixements.(27) 

    Calendari: 16 de juny de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(formació) 

    Recursos materials: aula polivalent. 

    Valoració: Molt necessària i adient, grau de satisfacció per part de 

l’alumnat alt. 

 

Títol activitat: Arrenca el Vol 

    Descripció activitat: Servei d’assessorament personalitzat per a 

empreses i emprenedors on un equip de professionals t’ajuden a 

crear una estratègia d’èxit per desenvolupar la teva idea, projecte 

o negoci. 

    Persones destinatàries, i nombre de participants: A empreses, 

emprenedors i autònoms que tinguin una idea que volen convertir 

en empresa o a aquells que ja han arrencat el seu projecte i 

necessiten ajuda: falta de clients, millores d’imatge de marca, 

financer, comunicació, estructura, distribució de tasques, etc.(16) 

    Calendari: Primer semestre de 2016 

    Difusió: cartells, díptic, mailing, pàgina web. 

    Recursos humans: Personal propi (gestió) i personal extern 

(assessorament) 

    Recursos materials: despatx de reunions  

    Valoració: valorem de forma molt positiva el fet de que aquesta 

iniciativa s’hagi dut a terme al nostre municipi. Les persones han 

tret molt de profit de la seva idea de negoci. 
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4. VALORACIÓ GLOBAL 

La valoració global d’aquests mesos a l’equipament del Centre Cívic 

és notablement satisfactòria. 

Els diferents espais i usos de les aules ens han permès programar 

totes aquestes activitats exposades anteriorment amb autonomia. 

A nivell de joventut, el dia a dia de joves que fan ús dels diferents 

espais del Centre Cívic ha crescut significativament i, a nivell 

d’ocupació, ha esdevingut un centre de referència en la formació 

constant al llarg de l’any. 

Val a dir que sempre estem oberts a noves propostes que se’ns facin 

arribar per dur a terme, així com activitats que us agradaria fer o 

formació que us agradaria rebre. 
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5. ANNEXES 

Recull de fotografies: 
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