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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 d’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 Llora Plora va canviar 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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Vestíbul general 

Vestíbul general 
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Vestíbul Teatre 

Coral Montau al Teatre El Goula 
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                                            Cinema al Teatre El Goula 

 

Punt Jove 
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Punt Jove 

 

Aula Polivalent 
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Buc Gran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espai nou amb la gent gran  
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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 2017 hem programat 4 espectacles durant el primer 

semestre i 4 durant el segon semestre. Com és habitual hem 

continuat comptant amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de 

la Diputació de Barcelona a través de la plataforma Programa.cat. 

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

42.75€. Ampliem aquesta informació a les pàgines 18 i 20. 
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4.1.1  Venda d’entrades en línia 

El servei de venda d’entrades es va implementar l’any 2015 i ha 

continuat durant aquest 2017. 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. 

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. 

http://www.centrecivicelroure.cat/
http://www.begues.cat/
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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 

vigents. Aquests protocols es poden trobar a la 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 la 

coordinació 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.  

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 continuem 

sense tenir demanda d’ús. Els bucs s’usen per a assajos de les 

entitats municipals. El buc gran està quasi permanentment utilitzat i 

el buc petit més ocasionalment. 

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 

http://www.centrecivicelroure.cat/
http://www.begues.cat/


MEMÒRIA DEL CENTRE CÍVIC EL ROURE 2017 

 

11 

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. 

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, du a terme i avalua el Pla Local de Joventut. 
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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 recerca de feina. 

Gestiona els plans d’ocupació de les diferents administracions. 

c. Tècnica de Participació i de Gent gran. 

Analitza les necessitats de la gent gran activa del municipi. 

Elabora el projecte anual de la gent gran del municipi conjuntament 

amb la regidoria. 

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

l’Espai Nou i el servei d’àpats. 

Gestiona la partida municipal destinada a la gent gran conjuntament 

amb la regidoria. 

Gestiona els espais de la gent gran. 

Fa l’atenció al públic de la gent gran. 

Avalua les activitats realitzades. 

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

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

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

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

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

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

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

propostes i els projectes que es determinin, etc. 
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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 l’àrea de 

Cultura. 

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 de la supervisió 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 l’àrea 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 
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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 2017 i durant tot aquest any vam comptar amb un pla 

d’ocupació que va donar suport a consergeria i a administració. Vam 

poder fer 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. 
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e.  Pla d’ocupació dinamitzadora social   

Des del mes de gener comptem amb un pla d’ocupació que dona 

suport tècnic en les àrees socials: Salut, Solidaritat i Cooperació i 

Participació Ciutadana i dinamitza  les activitats, projectes i espais 

complementaris de l’Espai Nou de la gent gran (gestió, disseny de 

projectes i propostes, seguiment de les actuacions realitzades, etc.).  

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 Llora Plora. 

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 2017 

 

 

 

Els espectacles programats van ser: l’espectacle musical Minner 

Michael, l’espectacle teatral L’electe, l’espectacle familiar La rateta 

que escombrava la escaleta i l’espectacle musical Frank Sinatra 100 

anys. 

Minner Michael - Forever Rey del Pop 

Concert que fa homenatge a un dels més grans de la cultura pop, 

Michael Jackson, a través de les seves cançons i dels seus mítics 

passos de ball, combinant-los amb dansa contemporània, claqué i hip 

hop amb l’acompanyament de veu i la música del saxo en directe. 

Una maleta extraviada de Michael Jackson serveix com a fil conductor 

de l’espectacle i permet que tres personatges visquin tota la 

trajectòria professional del Rei del Pop. 
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L'electe - Sala Muntaner/ Hause&Richman/Intent Produccions 

Un jove polític acaba de ser escollit president. En poques hores ha de 

pronunciar el seu discurs d'investidura però, cada vegada que 

l'assaja, un terrible tic deforma la seva cara de forma tan ridícula com 

hilarant. El psiquiatre només té unes poques hores per resoldre 

aquest aparent trastorn i evitar que el president electe faci un ridícul 

espantós en la seva primera compareixença. 

La Rateta que escombrava l’ escaleta - Festuc Teatre 
 

La Rateta es queixava d’una vida avorrida 

i plena de monotonia. Poc s’esperava que 

un llacet li revolucionés el dia de la 

manera en què ho va fer. A partir d’aquí 

un seguit de pretendents intentaran 

seduir-la per poder-s’hi casar. “Rateta, 

rateta, tu que ets tan boniqueta...” Una 

adaptació del conegut conte de Charles 

PERRAULT, que Festuc teatre posa en 

escena amb els seus trets particulars: 

teatre, titelles i música, que emocionaran 

a petits i grans. Un conte d’ara i de 

sempre, per gaudir-lo amb tota la família. 

 

Frank Sinatra 100 anys - Bruno Ori&Vicens Martín Dream Big Band 

Frank Sinatra 100 anys Bruno Oro & Vicens Martín Dream Big Band 

Recordem “La Veu” de Frank Sinatra, brillant actor i cantant, icona 

mediàtica del segle XX, recuperant la música que feien amb la Count 

Basie Orchestra sota la direcció del Quincy Jones. Bruno Oro posa veu 

a uns estàndards de sempre i els reinventa sota el seu estil personal, 

acompanyat del talent dels músics de la Dream Big Band sota la 

direcció i arranjaments nous de Vicens Martín. Enregistrat en viu al 

Kursaal de Manresa, el disc ha estat editat per Temps Record. 
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Cal destacar que el taquillatge de Minner Michael (1900€) és un 

import important si el posem en relació amb el cost de l’espectacle 

(2420€) i el cost real que va haver de pagar l’Ajuntament (1089€) un 

cop restades les subvencions. 

En aquesta ocasió es supera amb escreix el guany del taquillatge amb 

l’import que ha de pagar l’Ajuntament. 

Setembre- desembre 2017  

 

La segona part de la programació cultural estable va constar de 

quatre espectacles: l’espectacle teatral Fer riure és un art, 

l’espectacle teatral Pel davant i pel darrera, l’espectacle musical 

Passió per l’òpera. Cicle d’Òpera als Parcs i l’espectacle musical 

familiar La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50. 

 

 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL 2017 

Dades Cost Finançament Despesa Taquillatge  

Temporada  Tipus  Concepte  
Cost 
total 

Imp. Subv. 
Total  

Aportació 
municipal 

Taquillatge 
sense IVA  

2017-1 
Programa.cat 

MINNER 
MICHAEL 2420€ 1331€ 1089€ 1900€ 

2017-1 Programa.cat L’ELECTE 
4598€ 1954.15€ 2643.85€ 2499.17€ 

2017-1 
Programa.cat 

LA RATETA QUE 
ESCOMBRAVA 
L’ESCALETA 1452€ 798.60€ 633.40€ 395.37€ 

2017-1 
Programa.cat 

FRANK 
SINATRA 100 
ANYS 7865€ 2988.70€ 4876.30€ 920.50€ 
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Fer riure és un art Companya Serveis de l’Espectacle Focus, S.A  

Un espectacle insòlit, ple d’humor, on l’actor descobreix davant del 

seu públic els trucs i les seves facetes com a còmic que l’han fet 

famós. Les anècdotes, experiències i vivències de l’actor omplen 

l’escenari durant aquesta divertida “lliçó magistral” d’un catedràtic 

tan poc acadèmic i tan popular com el Joan Pera, capaç de fer-nos 

riure, potser més que mai... 

 

Pel davant i pel darrera – Companyia: SpaiDart 

Una comèdia de teatre dins el teatre. Uns actors principiants estan de 

gira representant el vodevil “Ya no sé dónde tengo la sardina”. Però, 

a mesura que passen els dies i la gira comença a acabar, es mostren 

les situacions caòtiques que viuen els actors al davant i al darrere de 

l’escenari i els embolics que hi ha entre tots ells: mals rotllos, 

picabaralles, malentesos, crits i plors que compliquen la 

representació. I és que això és el teatre, això és la comèdia, això és 

la vida. 

 

Passió per l’òpera. Cicle d’Òpera als Parcs – Programa viu al Parc 

Aquest espectacle es va haver de suspendre ja que aquell dia hi havia 

convocada una gran manifestació a Barcelona, que feia difícil 

l’assistència del públic necessària. 

 

La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50 – Companyia La Roda 

Produccions 

Dotze de la nit: la Ventafocs perd la sabata que la Fada Madrina li ha 

proporcionat per anar al Ball de Màscares de l’últim curs, En Sam, el 

Catcher de l’equip de Beisbol de l’ Institut, coneix una noia misteriosa 

de la qual queda bojament enamorat. Entretant, netejar, rentar i 

cuinar són les tasques imposades per l’autoritària madrastra que 

menysprea la voluntat que té la nostra heroïna de voler prosperar. 

Els protagonistes de la nostra història s’adonen que hi ha un objectiu 

que els uneix: aconseguir la beca d’estudis musicals de la 

Universitat... 
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2. Programació de Cinema Infantil en català  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Cigonyes 

Febrer, Cinema infantil Vaiana 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL 2017 

Dades Cost Finançament Despesa Taquillatge  

Temporada Tipus  Concepte  
Cost 
total  

Imp. Subv. 
Total  

Aportació 
municipal 

Taquillatge 
sense IVA  

2017-2 Programa.cat FER RIURE ÉS UN ART  
5445 € 1742.40€ 3702.60 € 911.40 € 

2017-2 
Programa.cat 

PEL DAVANT I PEL 
DARRERA 0€ 0€ 0€ 0 € 

2017-2 Programa.cat 
PASSIÓ PER L’ÒPERA. 
CICLE D’ÒPERA ALS 

PARCS  0€ 0€ 0€ 0 € 

2017-2 Programa.cat 
LA VETANFOCS, EL 
MUSICAL AMB RITME 
DELS 50 2500€ 862.50€ 1637.50€ 565.04 € 
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Març,  Cinema infantil Ballerina 
Abril, Cinema infantil Lego Batman 

Maig, Cinema infantil Canta 
Octubre, Cinema infantil Tadeu Jones 

Novembre, Cinema infantil Cars 3 
Desembre, Cinema Infantil Gru 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta iniciativa està tenint molt d’èxit entre la població més petita 
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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 2017 

Dades Cost Despesa Taquillatge 

Temporada Tipus Concepte Cost total 
Aportació  

municipal 

Nº d'e. venudes 

general 

2017_1 Cinema Infantil Cigonyes 423,50 € 423,50 € 248 

2017_1 Cinema Infantil Vaiana 423,50 € 423,50 € 159 

2017_1 Cinema Infantil Ballerina 423,50 € 423,50 € 242 

2017_1 Cinema Infantil Batman 423,50 € 423,50 € 78 

2017_1 Cinema Infantil Canta 423,50 € 423,50 € 113 

2017_2 Cinema Infantil 
Tadeu  

Jones 
423,50 € 423,50 € 197 

2017_2 Cinema Infantil Cars 423,50 € 423,50 € 172 

2017_2 Cinema Infantil Gru 3 423,50 € 423,50 € 66 

 

3. Cinema familiar 

Hem volgut donar continuïtat a la proposta del Consell d’infants de 

Begues de programar cinema per a tots els públics. Aquest any vam 

programar la pel·lícula Lion al mes de març. Va ser un èxit amb 124 

entrades venudes. El cost total de la projecció per part de 

l’Ajuntament va ser igual a les pel·lícules infantils 

(423,50€, IVA inclòs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL 2017 

Dades Cost Despesa Taquillatge 

Temporada Tipus Concepte Caixet (amb IVA) Aportació municipal 
Nº d'e. venudes 

general 

2017_1 Cinema Lion 423,50 € 423,50 € 124 
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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 més ampli de les activitats que s’hi han dut a terme. 

El dia 21 de gener hi va haver al Teatre Goula el Concert de Please, 

Tribut a U2, que s’havia anul·lat per pluja a la programació de la 

Festa Major d’estiu del 2016. El públic es va divertir d’allò més amb la 

música d’aquest grup. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Al dia següent, el 22 de gener, el Concert de Sant Sebastià per part 

de la Coral Montau. Amb la col·laboració de totes i cadascuna de les 

seves seccions, va oferir un concert fresc i modern. 
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El dia 6 de febrer va tenir lloc el programa de la Fundació Xarxa 

Escola va de Bolo que és un programa que ofereix espectacles 

professionals de diferents disciplines escèniques als alumnes 

d’Educació Infantil, Primària i Secundària de les escoles de Begues i 

Olesa. L’espectacle que es va oferir va ser Teatre Draps de la 

companyia Butai Produccions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més tard, el dia 11 de març es va fer l’obra de teatre El Florido pencil 

a càrrec de la companyia La Teatrera dins els actes del Dia 

Internacional de la Dona i organitzat per la Regidoria de la Dona.  

El dia 23 de maig destaquem el Canvi de marxa adreçada als 

alumnes de 3r i 4t de ESO de l’Escola Sant Lluís i Institut de Begues. 

Ha estat un acte organitzat per la Policia local de Begues, la tècnica 

d’educació viària i la Regidoria d'Ensenyament i de Governació. 
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El 28 de maig vam poder gaudir del Concert de fi de curs dels 

alumnes de música de Assumpta Rodríguez, una iniciativa privada. 

El 3 de juny l’AMPA de l’escola Sant Cristòfor també va celebrar al 

Teatre El Goula el Concert de fi de curs. 

El dia 10 de juny hi va haver el Festival de Músics emergents de 

Begues a càrrec de l’entitat BigBandBegues. I el diumenge 18 de 

juny, vam viure la màgia dels Musicals de Disney a càrrec de la Coral 

Montau. Se’n van fer dues sessions, una a les 17.00 h i una altra a 

les 19.00 h. Cada entrada valia 5 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 17 de juny vam tenir el Festival de fi de curs de l’entitat +kritme. 
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El dia 2 de juliol vam tenir l’actuació en directe i el Ball de Swing a 

càrrec de la BigBandBegues.  

El dia 23 de juliol, en el marc del programa d’actes de la Festa Major 

d’estiu, es va fer el pregó de Festa Major a la plaça de l’Ajuntament 

de Begues i, en acabar, al teatre es va fer Audiència i-Real, el 

televisiu Toni Albà es transforma en el personatge que l'ha fet més 

famós i que ha interpretat a programes de TV3 com Polònia o Set de 

nit, i que ja va encarnar al musical La família irreal, tot desplegant el 

seu ventall de recursos còmics i amb grans dosis 

d'improvisació satírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta ocasió, Albà es va desenvolupar sol sobre l'escenari per 

mostrar el seu personatge oferint una audiència a la premsa 

internacional, un acte que li va servir per mostrar públicament tots 

els secrets que comporta ser el cap d'un Estat, tant de bo com de 

dolent. Això sí, el mateix actor va recordar abans que "qualsevol 

semblança amb la realitat és pura coincidència". 
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Del 31 de juliol al 4 d’agost es van realitzar a la terrassa del 

LloraPlora les Jams sessions amb força afluència de públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 5 d’agost vam gaudir al vespre amb l’actuació en directe del 

Concert de cloenda dels professors  Begues Jazz Camp, d’una gran 

qualitat musical, com sempre.  
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El dia 20 d’octubre vam tenir al teatre el Goula el Cinefòrum X-trem 

amb la col·laboració de l’actor Roger Pera en el marc Pla de Prevenció 

d’Addiccions de Begues. L’acte va tenir lloc el divendres 20 d’octubre 

a les set de la tarda.  

 

 

S’hi explicaven diverses històries basades en fets reals de persones 

que van viure experiències sobre addiccions que els van portar 

gairebé a l'autodestrucció, persones que també apareixen al film 

orientant els actors i actrius que els encarnen en el llargmetratge i 

parlant sobre les seves addiccions de manera directa i sincera. 

Tal i com mostra la imatge, després de la projecció de la pel·lícula, es 

va organitzar una tertúlia amb en Roger Pera, actor i persona molt 

vinculada a Begues, i  en Ferran Samaniego, el  terapeuta del Centre 

Montau. Entre tots dos van conduir un debat sobre les addiccions i els 

tractaments. 
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El 29 d’octubre es va celebrar la Poesia als Parcs. Un recull de Poesia 

i música. Joc de veus, recital de diversos autors de poesia catalana 

contemporània amb Laura Borràs i Montse Castellà. Finalment Montse 

Castellà no va poder assistir a l’acte. Organitzat per la  Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Begues. 

 

 

 

 

 

 

 

Els dies 4, 5, 12, 18, 19 i 25 el grup de teatre SpaiDart va omplir els 

caps de setmana de novembre amb l’Obra Pel davant i pel darrere. El 

preu de les entrades anticipades fou de 8 euros i a taquilla 10 euros. 

Pel davant i pel darrere és una obra original en anglès de 

Michael Frayn estrenada a Londres el 1982 i que narra en forma de 

comèdia tot el que passa en una 

companyia de teatre que prepara 

una gira. A mesura que passen els 

dies i la gira comença a acabar, es 

veu el darrere de l'escenari i els 

embolics que hi ha entre tots els 
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personatges. L'obra ha estat traduïda a 28 idiomes. 

El 24 de novembre va tenir lloc el lliurament del premi del concurs 

Power-Point “Quan l’amor fa mal”. 

 

El 26 de desembre les famílies van poder anar a l’Auditori amb el  

concert familiar Ma, me, mi Mozart i van poder gaudir d’una formació 

prèvia el 18 de novembre al Buc gran del Centre Cívic. Aquest 

projecte va ser una proposta per apropar els concert familiars de 

l’Auditori de Barcelona a les famílies de Begues, que es va poder dur 

a terme gràcies a la mediació del Centre Cívic El Roure i als recursos 

que facilita el mateix Servei Educatiu de l’Auditori amb el projecte 

“Preludi”. 
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El mes de desembre va ésser ple d’actes:  la Marató 2017 amb la 

col·laboració de BigBandBegues, la festa de Nadal de la Gent Gran el 

18 de desembre, i l’acte de la Gimnàstica rítmica de Begues que es 

va celebrar el 23 de desembre. 

El 21 de desembre es va organitzar a les instal·lacions del Centre 

Cívic El Roure la jornada electoral de les eleccions autonòmiques. 

Cal destacar també els tallers de Danses d’arreu del món, organitzats 

per l’entitat Òmnium Cultural i que s’han celebrat al llarg d’aquest 

any els dies: 13 de gener, 10 de febrer, 10 de març, 28 d’abril, 12 de 

maig, 16 de juny, 27 d’octubre, 24 de novembre i 1 de desembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També volem esmentar les formacions al personal de l’Ajuntament, 

entre elles la formació de l’empresa Buisitools que es va celebrar el 18 

de maig al teatre El Goula, sobre la implementació de l’administració 

electrònica a l’Ajuntament de Begues. 
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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  16.15 h a 20.30 h al buc musical gran.  

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

assajos dilluns i dijous de 21.30 h a 23.55 h, divendres de 20.00 h a 

23.00 h, i els dissabtes de 10.00 h a 15.00 h al Buc Gran. 

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

Pasqua, cada divendres de 22.30 h a 23.55 h al Buc Gran. 

Els Timbalers de Begues assagen tots els diumenges a la tarda de 

17.00 h a 21.00 h al Buc musical Gran. 

Amb totes aquestes entitats es va elaborar 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. El 2016 

l’entitat +kritme ja va signar el seu conveni d’ús, en aquest cas dintre 

de l’horari d’obertura del Centre Cívic. 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 h a 23.55 h. 

Els Geganters de Begues van fer ús del buc petit per un curs 

d’iniciació a la gralla, els dies: 24 de novembre, 1, 8, 15 i 22 de 

desembre. 

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. 

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

coneixements (anglès, català, taller de Contes d’aquí i d’allà, Font de 

poemes, etc), les 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 
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d’addiccions, les reunions de les dones sàvies, les reunions del 

protocol i de la violència de gènere, etc. 

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

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

 

6. Suport a la creació 

Un Pont d'Art Vigent és un projecte artístic realitzat conjuntament 

amb el Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa que té com a 

objectiu oferir expressions artístiques diverses i fomentar la recerca 

de noves vies d'expressió a través de l'art, i aquest any se’n celebra 

la tercera edició. Cada any s'ofereixen quatre exposicions de 

destacats artistes contemporanis. 

L’any 2017 es dona continuïtat a aquest projecte i s’hi exposen 

quatre obres: 

-La primera va ésser la d’en Jordi Aligué; pintura i gravat, des de 

gener fins a finals de març. La seva mostra recull una sèrie de 

pintures i gravats realitzada amb la tècnica mixta sobre tela, paper 

de diari i gravat. Les obres estan inspirades en els microorganismes 

marins que viuen al fons dels oceans recollint la interpretació de 

l’autor dels seus colors, formes i textures. 

 

 

 

http://vallgrassa.cat/
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Prenent com a referència aquesta primera exposició es van fer una 

sèrie de tallers. El dia 22 de febrer amb alumnes de l’escola Sant 

Lluís,  el 22 de març amb alumnes de l’escola Sant Cristòfor i el 5, 

12, 19 i 26 de maig i 2 de juny amb l’escola Pont de l’arcada d’Olesa 

de Bonesvalls. En aquestes sessions els alumnes aprenen a mirar 

l’obra artística i en fan una recreació per tal d’ajudar a desenvolupar 

la seva creativitat. 

 

 

-Durant els mesos d’abril , maig i juny, hi va haver l’exposició de 

Miquel Muñoz. La mostra, consisteix en una sèrie de peces artístiques 

realitzades amb una tècnica mixta. 
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- Més tard, als mesos de juliol fins a l’octubre  vam gaudir de les 

obres de Patricio Vélez. 

 

 

 

 

-I finalment, des de l’octubre fins a final d’any les de la Mercè 

Bubaré, Monotipía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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 de la Prevenció de les drogodependències: Controles?  

durant les dates del 31 de gener al 15 de febrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exposició les raons de la cooperació va ésser al vestíbul general 

la segona quinzena de febrer i va ésser organitzat per 

l’Ajuntament de Begues, Regidoria de Solidaritat. 

- Exposició Escoles d’altres móns del 27 al 31 de març, va ésser 

molt visitada tant per les escoles beguetanes, inclosa la llar 
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d’infants El Guinyol,  com per l’escola d’Olesa de Bonesvalls i la 

de Castellví de Rosanes. La valoració és molt bona i van arribar 

a passar per aquesta exposició més de 600 alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’exposició Consum com som es va dur a terme durant el mes   

d’ abril, del 3 al 7. La mostra va ésser orientada a donar a 

conèixer aspectes fonamentals sobre els nostres drets com a 

persones consumidores i aconsellar per un bon consum 

responsable. Va ésser promoguda des de l’Àrea de Salut Pública i 

Consum de la Diputació de Barcelona. Va tractar qüestions com 

els drets que ens emparen com a persones consumidores o sobre 

l’etiquetatge dels productes però també va fer incidència en el 

consum responsable. Aquesta proposta estava dirigida 

especialment a infants i joves, dividida en quatre blocs diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

- L’exposició de Prudenci i Aurora Bertrana, anomenada El virus de 

l’aventura, des de principis de juliol fins al dia 20 d’aquest mes. 

Amb motiu de l’Any Bertrana. 
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- L’Exposició de Les pedres parlen al Centre Cívic el Roure va ésser 

organitzada per l’entitat CIPAG  i va estar al vestíbul des       

d’octubre fins a finals d’any. 

 

 

- Exposició de prevenció de la SIDA organitzada per Pla 

d’addiccions de l’Ajuntament de Begues també va ésser al 

vestíbul d’octubre fins a finals d’any. 

- També cal recordar l’exposició fotogràfica per al calendari 2018, 

organitzada per l’àrea de Comunicació, que va ésser fins a 

finals de gener de l’any següent. 

- Exposició fotogràfica Viu el Parc. La mostra és un recull de les 

millors imatges captades al Parc Natural del Garraf, el parc 

d’Olèrdola i el del Foix, espais amb una bellesa singular que 

convida els amants de la fotografia a sortir amb els estris a 

punt per captar els matisos dels paisatges, les llums i els 

contrastos. 
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De l’1 al 15 de setembre d’aquest any va acollir la mostra creada 

amb les imatges que es presentaven a la XXI edició del Concurs 

de Fotografia dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix. En 

aquesta ocasió el certamen proposava dues modalitats 

temàtiques: qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del Parc 

d'Olèrdola i del Parc del Foix o qualsevol instantània dels actes de 

la Festa Major del Parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Viu el Parc té com a principal objectiu dinamitzar, 

preservar i divulgar el patrimoni natural i cultural de la Xarxa de 

Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.  

8.  Valoració  

La valoració de la programació cultural estable és bona. La majoria 

dels espectacles superen els 200 espectadors, que és una xifra molt 

bona. Hem de destacar el musical Minner Michael que amb 263 

entrades venudes ha estat l’espectacle més vist. Hem de dir que a la 

companyia Forever Rey del Pop hi ha una persona de Begues. Pel 

davant i pel darrere d’SpaiDart, amb 6 representacions, també ha 

estat un gran èxit de públic que demostra la gran estimació del poble 

de Begues cap a aquest grup de teatre. Els espectacles familiars són 

una mica més fluixos d’assistència però també s’ha de tenir en 

compte que el públic a qui va adreçat és més reduït. 
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Pel que fa a la programació de cinema infantil hem de comentar que 

continua tenint molt d’èxit. Segons la pel·lícula i època de l’any té 

més o menys assistents però tant la població infantil com els pares 

valoren molt positivament aquesta proposta. El cinema familiar 

també hi és present, encara que sigui testimonialment, recollint el 

suggeriment del Consell d’infants del Projecte Educatiu de Begues. I 

no cal dir que el teatre és un espai molt ben valorat per les entitats 

de Begues o privats que vulguin fer espectacles, presentacions o 

conferències. 

 

VALORACIÓ ASSISTÈNCIA PROGRAMACIÓ CULTURAL 2017 

ESPECTACLES TEATRE EL GOULA 

TIPUS D’ESPECTACLE 
 

ASSISTÈNCIA 

ESPECTACLE TEATRAL L’ELECTE 242 

 
FER RIURE ÉS UN ART  209 

 
PEL DAVANT I PEL DARRERA (6 sessions) 482 

ESPECTACLE MUSICAL MINNER MICHAEL 263 

 
FRANK SINATRA 100 ANYS 154 

 
PASSIÓ PER L’ÒPERA. CICLE D’ÒPERA ALS PARCS Anul·lat 

ESPECTACLE FAMILIAR LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L’ESCALETA 103 

 
LA VETANFOCS, EL MUSICAL AMB RITME DELS 50 86 

CINEMA AL TEATRE EL GOULA 

CINEMA INFANTIL CIGONYES 248  

 
VAIANA 159  

 
BALLERINA 242  

 
BATMAN 78  

 CANTA 113  

 TADEU JONES  197  

 CARS 172  

 GRU 3 66  

CINEMA FAMILIAR LION 124 

 

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 completa amb la formació que s’ofereix a les 

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 

les exposicions Prevenció de drogodepències Controles? I escoles 

d’altres mons, amb la participació guiada de les escoles de Begues,  i 
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Les pedres parlen, organitzada pel CIPAG, dedicada al megal·litisme a 

Catalunya. 

ESPAI NOM 

EXPOSITIU LINA FONT PINTURA I GRAVAT 

 UN PONT D'ART VIGENT: MIQUEL MUÑOZ 

 UN PONT D'ART VIGENT: PATRICIO VELEZ 

ESPAI DE TROBADA PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES CONTROLES? 

 
LES RAONS DE LA COOPERACIÓ 

 
ESCOLES D'ALTRES MÓNS 

 
CONSUM COM SOM 

 
PRUDENCI I AURORA BERTRANA 

 
LES PEDRES PARLEN AL CC EL ROURE 

 
SIDA 

 
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA CALENDARI 2018 

AULA POLIVALENT VIU EL PARC 

 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE GABRIEL RUFIÁN, EL POLÍTIC 

 
IMPREVIST 

 
SUSANA NEGRI "FIGURACIONS" 

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

espais del Centre Cívic de forma continuada. 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 seves necessitats. 

ACTES I ASSAIGS 

ESPAI ENTITAT TOTAL ANUAL  

BUC MUSICAL GRAN +KRITME   
 LA CORAL MONTAU  

 
 EL COR DE CARAMELLES 

 
 ELS TIMBALERS DE BEGUES 

 

 
AMICS DEL IOGA 

 

 
AJUNTAMENT DE BEGUES 

 

 
COR DE CARAMELLES 

 

 
CASTELLERS “ELS ENCANTATS” 

 

 
BIGBANDBEGUES 

 

 
GENT GRAN 

 

 
                                                                                         TALLERS 6 

 
ASSAIGS 637 

TEATRE CENTRE D’ESTUDIS BEGUETANS 
 

 
SPAIDART 

 
 CASTELLERS “ELS ENCANTATS” 

 
 BIGBANDBEGUES 

 

 
GIMNÀSTICA RÍTMICA 

 
 DANSARINES 

 
 CORAL MONTAU  

 JAZZ CAMP  

 ESCOLES  

 AJUNTAMENT DE BEGUES  

 GENT GRAN  

 ÒMNIUM CULTURAL  

 ACTES 48 

 ASSAIGS 87 

 TALLERS 25 

AULA POLIVALENT BIBLIOTECA LA GINESTA  

 BOLS TIBETANS  

 AJUNTAMENT DE BEGUES  

 GRUP IMPULSOR  
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 CAPGROSSOS  

 GENT GRAN  

 ESCOLES  

 TALLERS 111 

AULA 1   

 XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS  

 BIBLIOTECA LA GINESTA  

 AJUNTAMENT DE BEGUES  

 TALLERS 77 

AULA 2 BIBLIOTECA LA GINESTA  

 AJUNTAMENT DE BEGUES  

 GENT GRAN  

 XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS  

 TALLERS 168 

REUNIONS 

TEATRE ÒMNIUM CULTURAL  

 GENT GRAN  

 AJUNTAMENT DE BEGUES   

 ANC  

 CLUB FÚTBOL BEGUES  

 BUISYTOOLS AJUNTAMENT DE BEGUES  

 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE BEGUES  

BUC GRAN REUNIONS 9  

 ÒMNIUM CULTURAL  

 ANC  

 XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS  

AULA POLIVALENT REUNIONS 8 

 BIBLIOTECA LA GINESTA  

 ANC  

 ÒMNIUM CULTURAL  

 CLUB DE BÀSQUET BEGUES  

 CLUB DE VOLEI BEGUES  

 BIGBANDBEGUES  

 AJUNTAMENT DE BEGUES  

 GENT GRAN  

 CUCAFERA I TIMBALERS  

 CORAL MONTAU  

 GRUP IMPULSOR  

 CERCAVILA  

 DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

 CIPAG  

 REUNIONS 70 

AULA 1 ÒMNIUM  

 PDeCAT  

 SENFO  

 GENT GRAN  

 AMICS FRANCO CATALANS  

 ERC BEGUES  

 PARC DEL GARRAF  

 AJUNTAMENT DE BEGUES  

 ARTESANS DE BEGUES  

 CLUB DE VOLEI BEGUES  

 CORAL MONTAU  

 CASTELLERS “ELS ENCANTATS”  

 REUNIONS 50 

AULA 2 XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS  

 ERC  

 CLUB VOLEI BEGUES  

 AMICS FRANCO CATALANS   

 GRUP IMPULSOR  

 CORAL MONTAU  

 BIBLIOTECS LA GINESTA  

 REUNIONS 65 
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MEMÒRIA DE L’ESPAI NOU 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA DEL CENTRE CÍVIC EL ROURE 2017 

 

44 

1. INTRODUCCIÓ 

L’Espai Nou de la Gent Gran es va crear l’any 2009 a l’antic 

ambulatori, i actualment el trobem situat al Centre Cívic el Roure. És 

un servei que es dirigeix al col·lectiu de persones grans residents al 

municipi de Begues que 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.  

Durant el transcurs d’aquest any, s’ha creat la primera Associació de 

gent gran, “Tot per la gent gran”, amb la que es preveu treballar de 

manera coordinada per tal d’arribar al major nombre de persones del 

col·lectiu de gent gran del municipi.  

Finalment, també s’han incorporat algunes modificacions en el Servei 

d’àpats a domicili amb l’objectiu de continuar millorant la gestió i 

funcionament d’aquest servei d’ara en endavant.   

 

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. 
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3. OBJECTIUS PLANTEJATS 

 
  Objectiu 1: Vetllar per les necessitats formatives de la gent 

gran 

Valoració: Després d’observar l’alta demanda en determinades 

activitats, com són les noves tecnologies o el taller de la memòria, es 

van incorporar noves activitats adaptades aquests àmbits d’interès, 

els quals se’ns ha donat a conèixer a través de la demanda expressa 

de la gent gran i per part de la Comissió de gent gran.  

Realment els resultats han estat molt positius perquè les llistes 

d’espera han disminuït, i això ha permès regular i equilibrar la 

demanda de les persones usuàries de l’Espai Nou.  

  Objectiu 2: Donar valor i visibilitzar l’experiència i 

coneixement de la gent gran de Begues 

Valoració: Per l’Espai Nou sempre ha estat molt important posar en 

valor aquells coneixements, valors, experiències, etc., tan 

característics de la gent gran i tan necessaris en el context de canvi 

constant que vivim actualment. Per aquest motiu, en aquells espais 

que ens ha estat possible, com el taller de la Ràdio, la gent gran és 

qui ha dinamitzat  i protagonitzat aquestes activitats en les que les 

seves vivències hi tenen un valor fonamental.  

La gent gran ha expressat comentaris molt positius envers aquesta 

experiència i han manifestat la seva iniciativa per continuar 

participant-hi el proper curs. Per tant, ens proposem mantenir 

aquesta activitat per l’any vinent.  

  Objectiu 3: Fomentar l’ús de les funcions de les noves 

tecnologies. 

Valoració: el món digital és molt divers i cada vegada ofereix noves i 

diverses funcionalitats. Per això ens vam proposar d’apropar a la gent 

gran determinades prestacions tecnològiques que poguessin ser del 

seu interès.  

 

Tanmateix, tot i que el resultat no ha estat el que esperàvem perquè 

es preveia un nombre més alt de participants, és cert que hi va haver 

un petit grup de persones que van assistir-hi en quasi totes les 

activitats implementades.  A més, d’entre les diferents activitats que 
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s’hi van oferir, una d’elles sí que va tenir l’èxit esperat, una dada  

amb la que podem interpretar el que realment motiva a la gent gran.   

 

  Objectiu 3: Millorar la gestió i funcionament del servei 

d’apats a domicili   
 

Des de l’Espai Nou es dona molta importància al Servei d’àpats a 

domicili perquè és un recurs que ens permet atendre i fer arribar 

els serveis de l’Espai Nou a les persones grans amb majors 

necessitats.  Ara bé, ens vam adonar que la gestió duta a terme 

fins ara d’aquest servei alentia el seu funcionament. D’aquesta 

manera, es va apostar per crear un grup de whatsapp amb tots els 

membres voluntaris i la tècnica de gent gran amb l’objectiu de 

facilitar i agilitzar la gestió i funcionament del servei.  

Doncs bé, certament la creació d’aquesta eina de treball ha estat 

tot un èxit. Actualment el servei funciona pràcticament sol.  Els 

membres voluntaris es  coordinen fàcilment els uns amb els altres 

sense cap tipus d’interrupció ni incidències.   

 

4. DESCRIPCIÓ ACTIVITATS 

Les activitats 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 volen accedir a qualsevol d’aquests 

tallers han de fer-se el Carnet de persona usuària de l’Espai Nou. 

Concretament, la programació d’aquest any 2017 ha estat la 

següent:  
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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 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: Aula polivalent  i taules i cadires mòbils. 

  Valoració: Segueix tenint un funcionament positiu i la valoració que 

en fem tant per part de la regidoria de gent gran com dels usuaris 

és bona. Per tant, continuarà sent un taller fix dintre la programació 

anual pel proper curs.  

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: Aula polivalent i taules i cadires mòbils. 

 Valoració: En general, el taller té molta acceptació, i com d’altres 

anys anteriors, creiem que és important seguir donant aquest 

recurs amb continuïtat donat que s’adapta als usuaris amb 

necessitats i característiques específiques. Cal destacar també que 

els participants han anat establint un vincle de confiança i 

afectivitat amb la monitora del taller. Això permet treballar més 
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extensament en els continguts del taller, tenint en compte l’estat 

de salut d’alguns participants en concret.  

Taller de la memòria. 

  Descripció activitat: taller destinat a persones que volen fer 

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

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

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

i com a mínim estabilitzar la memòria que es té. 

  Persones destinatàries: 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 i cadires 

mòbils. 

  Valoració: actualment continua sent una de les activitats més 

sol·licitades del programa de l’Espai Nou, i això es pot evidenciar 

per la llarga llista d’espera d’aquest últim any.   

Els usuaris que hi assisteixen destaquen el vincle que ha establert 

el grup en general i els beneficis que els hi aporta en la seva vida 

rutinària: organitzar-se les tasques del dia, fer la compra, etc.  

Programa “Memòries” de Radio 

  Descripció activitat: taller adreçat a la gent gran que desitgi 

compartir amb la resta del municipi les seves experiències i 

vivències alhora que aprenen les tècniques bàsiques de 

comunicació i radio 

  Persones destinatàries: gent gran 

  Nombre de participants: 5 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: Locutor de Radio  

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

receptors, micròfons, etc.) 

  Valoració: aquest taller ha estat tot un encert pel grup de 

persones que hi solen participar-hi de manera regular.  Se’ls ha 

pogut observar motivats amb aquesta activitat i, sobretot, agraïts 

davant l’interès que se’ls hi ha mostrat alhora de conèixer els 

seus anècdotes i les seves vivències tan arrelades al municipi.   
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Taller Activa’t: 

  Descripció activitat: és una activitat amb un format molt semblant 

al taller de la memòria. Es tracta d’un taller d’estimulació cognitiva 

en el que s’incideix en cinc àrees en concret: el llenguatge; la 

memòria i l’atenció; l’organització de l’entorn; el raonament i el 

càlcul.  

  Persones destinatàries: gent gran 

  Nombre de participants: 12 persones 

  Calendari: cada dimarts de 11.30 a 12:30 de gener a juny. 

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

  Recursos humans: tallerista de la memòria 

  Recursos materials: Aula polivalent, projector, portàtil, taules i 

cadires mòbils 

  Valoració: ha tingut bons resultats per als participants, ja que, tot 

i ser una ampliació del taller de la memòria, en aquest s’hi ha 

treballat en els continguts a través de dinàmiques participatives 

on els usuaris eren els protagonistes. Aquesta experiència sembla 

que els hi va motivar prou perquè eren ells mateixos qui 

conduïen el fil de les sessions, adquirint un rol diferent al que 

estaven acostumats. Tot i això, per ara no es preveu la seva 

continuïtat pel proper curs, encara que es valorarà en cas de 

tornar-se a repetir una elevada demanda al principal taller de la 

memòria durant el proper cus.  

Conversa en anglès  

  Descripció activitat: taller dirigit a aquelles persones que desitgin 

aprendre coneixements bàsics, mig i/o avançats en llengua 

anglesa 

  Persones destinatàries: gent gran  

  Nombre de participants: 15 persones  

  Calendari: Dimarts de 9 a 11h, Dimarts de 11 a 13h i Dilluns de 10 

a 12h (segons nivell 

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

  Recursos humans: persona voluntària llicenciada en filologia 

anglesa 

  Recursos materials: aula polivalent,  taules i cadires mòbils, 

projector i portàtil 

  Valoració: és un taller que, tot i que en un principi va costar que es 

poses en marxa  perquè potser les persones grans no tenen la 

llengua anglesa tan integrada com ho està actualment, poc a poc 
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va tenir molt bona acollida fins arribar a crear tres grups diferents 

segons el nivell dels usuaris.  

Cal destacar, que gran part dels usuaris són persones que s’han 

jubilat recentment i volen continuar sentint-se actius amb 

l’aprenentatge d’una tercera llegua. També és cert que poc a poc 

també ha anat acollint persones més grans que desitgen iniciar-se 

en aquesta llengua.   

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 que ha anat prenent més força en aquest 

últim curs. Els participants es mostren compromesos amb aquest 

taller perquè consideren molt interessants els continguts que s’hi 

treballen. També destaquen la dinàmica que segueixen ja que els 

permet disposar d’un espai on poder compartir coneixements, 

gustos i interessos amb d’altres usuaris. 

  

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 gent gran 
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 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: actualment aquest taller, juntament amb el de la 

memòria, està sent en un dels que més agrada per a les 

persones usuàries de l’Espai Nou. Ha tingut una evolució molt 

positiva des de que va començar.  A més, les persones que hi 

assisteixen han expressat com l’activitat d’aquest taller els hi 

aporta beneficis saludables en el seu dia a dia, com preveure 

caigudes, coordinar els seus moviments, 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: 16 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: continua sent un taller que agrada molt entre la gent 

gran que hi participa. S’ha creat un molt bon ambient de treball 

entre tot el grup i la voluntària del taller, i s’ha establert un vincle 

en el que comparteixen gustos i interessos més enllà del taller 

relacionats amb el món espiritual. Cal assenyalar que ha tingut 

diverses baixes temporals per motius de salut.   
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Gimnàstica suau i gimnàstica a l’Espai lúdic i de salut “Posa’t 

en marxa” de la Diputació de Barcelona. 

 Descripció activitat: activitat 

de gimnàstica suau, 

realitzada a través 

d’exercicis suaus a la 

piscina, i taller de 

gimnàstica a l’Espai Lúdic,  

al costat del Centre Cívic el 

Roure 

 Persones destinatàries: gent 

gran amb informe de salut 

favorable. 

 Nombre de participants: Hi participen 48 persones en tots dos 

tallers 

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

suau), i cada dilluns de 10.30 a 11.30 h (espai lúdic) 

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

 Recursos humans: professional llicenciat en educació física. 

 Recursos materials: instal·lacions esportives municipals, i espai 

lúdic de la gent gran (Centre Cívic el Roure). 

 Valoració: per una banda, pel que fa a la gimnàstica suau es 

continua realitzant correctament i segueix tenint molta demanda 

perquè les places són limitades, a més de que es tracta d’un 

taller en el que els beneficis són molt saludables. D’altra banda, 

l’Espai Lúdic, també es manté i funciona correctament.  

Cicle de caminades “A cent cap els cent” 

 Descripció activitat: és una 

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.  
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 Nombre de participants: a cada caminada hi ha participat una 

mitja de 35 persones aproximadament.  

 Calendari: 5 caminades durant l’any. 

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

 Recursos humans: personal tècnic de cada població, ambulància, 

policia local, bombers. 

 Recursos materials: infraestructura pel dinar.  

 Valoració: actualment, en les caminades d’aquest darrer any ha 

participat una mitja de 35 persones. És cert que ha baixat el 

nombre d’usuaris respecte l’any passat, però cal tenir en compte 

que es tracta de dies concrets de l’any, i això dificulta que puguin 

assistir totes aquelles persones que ho fan regularment. Per 

aquest mateix motiu, ens proposem per l’any vinent utilitzar nous 

mecanismes per atreure més i nous participants a les caminades i 

que, per tant, el grup que participa habitualment en activitats 

esportives sigui més ampli i divers.  

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. 

 Nombre de participants: 5 persones 

 Calendari: 1 i 2 trimestre 

 Difusió: cartells, díptics, pàgina web, mailing. 

 Recursos humans: persona voluntària. 

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

 Valoració: actualment aquest taller ha tingut una davallada per 

part de les persones usuàries. Els participants van començar 

assistir puntualment, i això ha provocat que no es pogués seguir 

el fil dels continguts que es treballaven en el taller. Per tant, 

finalment, juntament amb la persona voluntària que l’impartia, es 

va decidir deixar d’oferir-lo pel proper trimestre.  
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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: 6 persones  

  Calendari: tres mesos mínim per persona. 

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

  Recursos humans: dues persones voluntàries de la gent gran. 

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

  Valoració: és un taller que segueix interessant molt a la gent gran i 

hi mostren molt d’interès, ja que s’ofereix una atenció més 

personalitzada i això els permet aprendre eines importants pel seu 

dia a dia i resoldre dubtes envers el món tecnològic.    

Taller de Compres segures per Internet: 

  Descripció activitat: és un taller en el què s’ensenya a comprar de 

forma segura per Internet, tenint en compte diferents criteris i 

consells més enllà del preu, com ara bé plataformes segures, 

introduir dades personals, etc. 

  Persones destinatàries: gent gran amb o sense coneixements 

d’Internet. 

  Nombre de participants: 5 persones  

Calendari: Divendres 3 i 10 de març de 10 a 11.30  

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

  Recursos humans: formador especialitzat en noves tecnologies 

  Recursos materials: Aula polivalent, ordinadors portàtils, taules i 

cadires. 

  Valoració: aquest taller no va tenir els resultats que esperàvem 

perquè hi van assistir menys usuaris dels esperats. Per tant, en 

veure que no és una temàtica d’interès per la gent gran, s’ha 

valorat no tornar a repetir tallers relacionats amb aquesta 

temàtica pel curs vinent.     

Taller d’Organització de viatges per Internet 

  Descripció activitat: és un taller de tres sessions que simula 

l’organització d’un viatge, el que significa  treballar en com cercar 

el transport que desitgem per diferents pàgines web recomanades, 
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comprar-ne preus, l’allotjament, excursions i llocs d’interès per 

visitar, etc.,  de manera ràpida i segura 

  Persones destinatàries: gent gran amb o sense coneixements 

d’Internet. 

  Nombre de participants: 5 persones  

Calendari: Divendres 17, 24 i 31 de març de 10 a 11.30  

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

  Recursos humans: formador especialitzat en noves tecnologies 

  Recursos materials: Aula polivalent, ordinadors portàtils, taules i 

cadires 

  Valoració: aquest taller, igual que l’anterior, tampoc va tenir l’èxit 

esperat en quan al nombre d’assistents. Malgrat d’això, les 

persones que hi van participar van quedar satisfetes amb el que 

havien treballat durant el taller.  

Taller de Fotografia al mòbil 

  Descripció activitat: és un taller 

d’iniciació a la fotografia amb 

smartphones per aprendre 

fàcilment a utilitzar i posar en 

practica consells bàsics per 

utilitzar la càmera del nostre 

telèfon mòbil.  

  Persones destinatàries: gent 

gran amb o sense 

coneixements d’Internet. 

  Nombre de participants: 10 persones  

Calendari: Divendres 21 i 28 d’abril de 10 a 11.30  

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

  Recursos humans: formador especialitzat en noves tecnologies. 

  Recursos materials: Aula polivalent, ordinadors portàtils, taules i 

cadires  

  Valoració: En general, aquest taller va ser el més demandat d’entre 

els tres nous que es van incorporar en relació a les noves 

tecnologies. Els participants van quedar agraïts i van mostrar el 

seu interès per aprendre diversitat de funcions amb el telèfon 

mòbil més enllà de les funcions bàsiques, com la càmera de fotos, 

emmagatzematge d’imatges, organitzar-les a l’ordinador, etc. 
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Servei d’autoconsulta d’ordinador. 

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

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

  Persones destinatàries, i nombre de participants: gent gran. 

  Calendari: tot l’any. 

  Difusió: díptic d’activitats, pàgina web 

  Recursos humans 

  Recursos materials: quatre ordinadors. 

  Valoració: creiem que continua essent un servei que cal destinar-lo 

a la gent gran. Actualment hi ha persones que els fan servir, tot i 

que encara molts dels usuaris que es troben a l’Espai Nou mostren 

cert rebuig envers els ordinadors i per això cal incorporar accions 

que els hi cridin l’atenció i els faci sentir-se més atrets per ells.  

 

Activitats lúdiques i festives: 

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. 

  Recursos humans: persona voluntària de la gent gran. 

  Recursos materials: aula polivalent. 

  Valoració: és cert que és un taller en el que fins dia d’avui no hi 

assisteix molta gent, però continua sent important potenciar-lo 

perquè atribueix  un paper important a la gent gran. També és 

cert que la persona voluntària que dinamitza principalment aquest 

taller, enguany no ha pogut assistir-hi de manera regular i això fa 

que la resta tampoc ho faci.  

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. 
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 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: aquest taller funciona correctament i el petit grup que 

s’hi va formar l’any passat, continua organitzant-se per tal de 

mantenir aquesta activitat lúdica.  

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: 7 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: en general, aquest taller funciona pràcticament sol. 

Actualment els participant continuen organitzant-se per iniciativa 

pròpia, i és entre ells mateixos qui es gestionen el temps per 

trobar-se i fer aquest tipus d’activitats lúdiques. A més, s’observa 

com progressivament el grup cada vegada és més nombrós.  

 

4.2 Programació d’actes i activitats puntuals: 
 

Sortida al Museu de les Aigües i Potabilitzadora   

 Descripció activitat: visita 

guiada per  conèixer tots 

dos espais (Museu de les 

aigües de Cornellà i la 

potabilitzadora de Sant 

Joan Despí) dedicats al 

tractament de l’aigua 

potable 

 Persones destinatàries: 

gent gran  

 Nombre de participants: 40 

persones 
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 Calendari: 14 de febrer de 2017 

 Difusió: cartells i mailing  

 Recursos humans: dos acompanyants responsables del grup 

 Recursos materials: Un autocar per als desplaçaments de tot el 

grup 

 Valoració: La sortida ha estat una experiència molt enriquidora per 

tots els participants, ja que han pogut conèixer en grups reduïts i 

de manera personalitzada el tractament de l’aigua.    

Sortida a la presó la Model 

 Descripció activitat: visita 

en grup lliure per 

conèixer la presó la 

Model de Barcelona 

 Persones destinatàries: 

gent gran  

 Nombre de participants: 

34 persones 

 Calendari: 26 d’octubre de 

2017 

 Difusió: cartells i mailing  

 Recursos humans: Dos acompanyants responsables.  

 Recursos materials: Un autocar pels desplaçament del  conjunt del 

grup 

 Valoració: Realment va ser una sortida molt encertada que va 

cridar molt l’atenció a la gent gran. Els hi va causar curiositat i 

interès, i per això ens plantegem proposar noves i diferents 

sortides com aquesta. 

 

Sortida a la Sagrada Família 

 Descripció activitat: visita guiada per conèixer l’emblemàtica obra 

arquitectònica d’Antoni Gaudí, la Sagrada família. 

 Persones destinatàries: gent gran  

 Nombre de participants: 60 persones 

 Calendari: 29 de juny de 2017 

 Difusió: cartells i mailing  

 Recursos humans: Dos acompanyants responsables.  

 Recursos materials: Un autocar pels desplaçament del  conjunt del 

grup 

 Valoració: Arrel de la visita a la Sagrada família que es va fer en 

els darrers anys, on molts usuaris no hi van poder participar 
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perquè les places eren limitades, es va tornar a repetir aquesta 

activitat a petició de la gent gran. Un any més va assistir-hi una 

seixantena de participants i va tornar ser un èxit entre la gent 

que hi va assistir.    

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: 14 de juny i 18 de 

desembre de 2017. Totes 

dues de 17 a 20 h. 

 Difusió: cartells, pàgina web, 

mailing. 

 Recursos humans: comissió de la gent gran. 

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

sonorització. 

 Valoració: aquest tipus de festivitats són una tradició essencial 

dins del programa de la gent gran i s’observa com els  inquieta i  

l’esperen amb ganes per tal de preparar activitats, com ara balls, 

cançons, poemes, etc., així com també per protagonitzar aquell 

dia i trobar-se tots plegats.  

Cal destacar que aquest any es va apostar per promoure la 

participació de tota la gent gran que hi assisteix, no únicament 

dels membres que preparen activitats. Per això es van realitzar 

jocs lúdics tradicionals damunt l’escenari en els que es requeria 

fonamental de la participació del assistents.  Realment va ser una 

experiència diferent per ells amb la que van gaudir d’una bona 
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estona. A més, es va començar a trencar amb la dinàmica habitual 

de que gran molts dels assistents que venen únicament siguin 

actors passius.  

32ª 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: 180 persones. 

  Calendari: 14 de maig de 2017 

  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, la qualitat del menjar i 

el servei.  

 

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 Lloraplora, 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. 

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

laborables. 

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

  Recursos humans: Lloraplora. 
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  Recursos materials: Llora plora 

Valoració: Actualment el servei d’àpats segueix funcionant 

correctament. Durant el 2017 s’han servit un total de 5674 àpats. 

Per tant, podem observar que es tracta d’un servei que es manté 

estable al llarg de l’any, amb un promig de 473 àpats mensuals 

entre usuaris que assisteixen regularment i/o de manera puntal. Això 

vol dir que hi ha un nombre prou elevat d’usuaris que freqüenten 

aquest servei contínuament, encara que en mesos puntuals, que són 

els mesos de més bon temps i quan la gent gran surt més sovint, 

augmenta puntualment.  

Per últim, cal destacar l’agilitat que ha pres la gestió del servei 

d’àpats a domicili després de la creació del grup de whatsapp, el qual 

està format per tots  els voluntàries i voluntàries que ofereixen el 

servei i per la Tècnica i Regidora de gent gran.  Aquest grup ha 

permès establir un seguiment més constant sobre el servei i resoldre 

qualsevol tipus d’incidència d’una manera més àgil.  

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: 24 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: el servei de podologia té un funcionament prou estable. 

Durant l’any 2017, 11 usuaris han freqüentat el servei i s’han 

realitzat un total de 24 visites.  Tanmateix, tot i que és un 

servei que no té una demanda molt elevada, hem pogut observar 

que es manté per a les persones que el freqüenten de manera 

regular. Per aquest motiu, es vol continuar oferint aquest servei 

des de l’Espai Nou, però tractant d’incorporar futures actuacions 

que promoguin el seu ús a nous usuaris.  

Col·laboració amb altres entitats: Petanca. 
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Per últim, volem fer referència a la col·laboració que se seguiex fent 

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

l’activitat de la petanca que realitzen setmanalment. 

6. VALORACIÓ GENERAL 

6.1 Valoració quantitativa 

 

Resum d’activitats dirigides de l’Espai Nou: 

 

NOM DE L'ACTIVITAT PERÍODE ASSISTENTS 

1 Llenguatge musical Tots els Dijous de Setembre a juny 9 

2 Taller imaginació Tots els Dijous de Setembre a juny 9 

3 Taller memòria Tots els Dimarts de Setembre a juny 20 

4 Taller "Memòries" Ràdio Tots els Divendres de Setembre a juny 5 

5 Conversa en anglès Tots els Dilluns i Dimarts de Setembre a juny 15 

6 Taller tertúlies artístiques Tots els Dilluns de Setembre a juny 6 

7 Taller Activa't Tots els Dimarts de gener a juny 12 

8 Música en moviment Tots els Divendres de Setembre a juny 18 

9 Meditació i relaxació Tots els Dimecres de Setembre a juny 16 

10 Caminades Cinc caminades de Setembre a juny 35 

11 Creació de Blogs Tots els Dimecres Setembre a juny 5 

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

13 Taller de compres per Internet Dos divendres de gener a juny 5 

14 Taller d'Organització de viatges  Tres divendres de gener a juny 5 

15 Taller de Fotografia al mòbil Dos divendres de gener a juny 10 

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

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

18 Joc de cartes Dues tardes a la setmana de setembre a juny 7 

19 Espai Lúdic Tots els dilluns de setembre a juny 18 

20 Gimnàstica “Posa’t en marxa” Tots els dimarts i dijous de setembre a juny 30 

  

TOTAL 236 

 

 
 
 
 

MITJANA ASSISTÈNCIA  12 
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Resum d’actes, festes i sortides de lleure i/o culturals: 

 

Resum d’usos dels espais relacionals de l’Espai Nou 

    

 

 

Resum usuaris de l’Espai Nou 

 

 

PERSONES USUÀRIES DE L'ESPAI NOU 2017 

1 Nº de persones amb Carnet de l’Espai Nou  626 

2 Altes registrades l’any 2017 41 

 

TOTAL USUARIS 2017 662 

 

    

 

ACTES, FESTES I SORTIDES DATA ASSISTENTS 

1 Sortida a la Model 26 d'octubre de 2017 34 

2 Sortida a la Sagrada Família 29 de juny de 2017 60 

3 Sortida al Museu de les Aigües 14 de febrer de 2017 40 

4 Festa d'estiu 14 de juny de 2017 100 

5 Festa de Nadal 18 de desembre de 2017 100 

6 32ª Festa de la gent gran 14 de maig de 2017 180 

  
TOTAL 

514 

  
MITJANA ASSISTÈNCIA  
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ESPAI ESTIMACIÓ D'USOS '17 (221 DIES) 
ESTIMACIÓ MITJANA D'USOS AL 

DIA 

1 Lectura del diari 1326 6 

2 Jocs de taula 2652 12 

3 Espai TV 663 3 

4 Espai ordinadors 442 2 

 

TOTAL 5083 23 
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Resum Servei d’àpats 

 

Resum Servei Podologia 

6.2 Valoració qualitativa 

L’any 2017 l’Espai Nou ha ofert un servei i activitats durant 221 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.  
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Durant aquest any s’han ofert un total de 20 ACTIVITATS,  tres 

activitats més respecte el 2016, el que suposa un increment del 18% 

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

gent gran, i amb un nombre d’assistents de 236 usuaris participants 

amb una mitja d’assistència per dia de 12 persones. Per tant, també 

ha incrementat lleugerament la participació d’usuaris en un 3% 

respecte l’any passat.  

 

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’assistència d’usuaris de l’Espai Nou en aquests 

casos és indeterminat, de manera que incrementaria aquesta dada 

estimada. 

 

Pel que fa als actes i activitats puntuals, s’han celebrat un total de 6 

ACTES, dos menys respecte l’any passat; però, hi ha assistit un total 

de  514 persones amb una mitjana de 86 persones per cadascun 

dels actes, el que suposa també un increment de la participació 

d’usuaris del 4%. 

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

l’Espai Nou, assisteixen un total de 23 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.   

Per últim,  tenint en compte totes les dades anteriors, el nombre 

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

Nou durant l’any 2017 és de 59 persones al dia, sense tenir en 

compte les activitats puntuals. 

Així doncs, des de la regidoria de gent gran es valora molt 

positivament el funcionament de l’Espai Nou d’enguany. L’ objectiu 

principal d’aquest espai és fomentar l’envelliment actiu de la gent 

gran a través d’espais de participació social i un ampli ventall 

d’activitats socioculturals. És per aquesta raó que els resultats 
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exposats anteriorment, ens permeten afirmar que s’assoleix aquest 

objectiu. 

Al llarg del transcurs del 2017, l’Espai Nou poc a poc ha anat sumant 

nous usuaris; però, sobretot, ha incrementat la seva participació, tot i 

que moderadament, tant a les activitats dirigides com als diferents 

actes, celebracions, sortides, xerrades, etc.  

No obstant això, cal tenir en compte que la gent gran és un col·lectiu 

molt heterogeni amb unes edats compreses des dels 60 anys en 

endavant i, per tant, amb unes necessitats diverses i molt canviants. 

A més, el nostre entorn cada vegada ens ofereix noves possibilitats 

amb les que millorar els serveis d’atenció a les persones.    

Per aquest motiu, creiem necessari realitzar un anàlisi i diagnosi 

exhaustiva sobre com està actualment el servei de l’Espai Nou en 

relació a les necessitats de la gent gran. Per tant, ens proposem 

sol·licitar a la Diputació de Barcelona un recurs tècnic sobre la gestió 

de casals i equipaments socioculturals amb l’objectiu d’avaluar i 

determinar futures noves actuacions adaptades al col·lectiu de gent 

gran. També creiem que és molt important seguir reunint-nos de 

manera periòdica (mensualment) amb la Comissió de gent gran 

formada per membres usuaris de l’Espai Nou i de l’Associació “Tot per 

la gent gran”, ja que ens aporten una visió més objectiva i real sobre 

la gent gran del nostre municipi.   
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MEMÒRIA PUNT JOVE I 

SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL 

 

ANY 2017 
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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: Exposició Controles? 

 Descripció activitat: L'exposició Controles?, produïda per la Diputació 

de Barcelona. L'objectiu és proporcionar informació sobre drogues i 

treballar els factors de protecció per prevenir-ne el consum; 

promoure actituds responsables entre els joves treballant habilitats 

per a la vida, i reflexionar sobre l'estil educatiu dels pares i les mares 

per prevenir el consum de drogues dels fills i les filles. 

 Controles? és una exposició itinerant pels municipis de la demarcació 

de Barcelona. Des del 2012 ha estat visitada per més de 24.760 

persones, de les quals gairebé 19.369 han estat escolars. Aquesta 

segona edició mostra una actualització dels materials i els continguts 

per apropar encara més la informació a la ciutadania. 

 Persones destinatàries: adreçada a tres col·lectius: adolescents d'entre 

12 i 15 anys, joves a partir dels 16 anys, i pares i mares, 

professionals i adults. 

 Calendari: del 2 al 14 de febrer de 2017. 

 Difusió: Cartells, xarxes socials, pàgina web 

 Recursos humans: Personal propi i extern (gestió)  

 Recursos materials: Vestíbul del Centre Cívic el Roure 

 Valoració: Molt positiva 
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Títol activitat: Aula d’estudi 

 

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

l’estudi. 

 Persones destinatàries: públic en general 

 Calendari: maig-juliol de 2017 

 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: 5a edició Curs Agents de Salut Juvenil 

 

 Descripció activitat: Lluita contra la Sida 

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

14 anys (13 joves) 

 Calendari: Inici novembre de 2017 

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

 Recursos humans: Personal propi (gestió)  

 Recursos materials: Aula polivalent 

 Valoració: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, 

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: Tot l’any 2017  

 Difusió: Cartells, xarxes socials, pàgina web. 

 Recursos humans: Extern  

 Recursos materials: Sala de reunions joventut - ocupació 

 Valoració: Molt positiu. 
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Títol activitat: Reunions grup no formal Skaters 

 

 Descripció activitat: Al llarg de l’any 2017 s’han anat realitzant 

reunions amb un grup de joves interessats en fer una ampliació a 

la zona del skate. 

Cal destacar la predisposició mostrada en tot moment i el seu 

compromís. 

 Persones destinatàries, i nombre de participants: joves majors de 18 

anys 

 Calendari: Durant tot l’any 2017 

 Difusió: xarxes socials 

 Recursos humans: Personal propi (gestió)  

 Recursos materials: Aula polivalent 

Valoració: Ens han presentat propostes, i estem treballant per de 

cara el 2018 aquest projecte pugui realitzar-se. 
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Servei d’Ocupació Local: 

Des del Servei d’Ocupació Local es venien oferint els últims dos anys 

(2015 i 2016) formacions gratuïtes i destinades tant a aquelles 

persones que es trobaven sense feina com les que volien ampliar 

coneixements a l’aula polivalent del Centre Cívic el Roure. 

Al llarg de l’any 2017, però, es va optar per destinar tots els esforços 

a poder contractar a joves estudiants per tal de realitzar les seves 

pràctiques curriculars a l’Ajuntament de Begues.  

En aquest sentit, es van signar conven¡s de col·laboració amb 

diferents universitats catalanes i 4 noies i noies del municipi van 

poder realitzar les seves pràctiques externes i adquirir experiència en 

els àmbits de cultura, gent gran, informàtica (totes elles al Centre 

Cívic el Roure) i també a l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de 

Begues. 

 


