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1. Introducció 

Missió 
 

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

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

promoure el civisme, el gust per la cultura, la creació artística, la formació, 

la promoció hàbits saludables, l’entreteniment i la diversió. Acull i promou 

activitats socioculturals, professionals i associatives que fomentin el 

creixement personal, el desenvolupament cultural, la cohesió social i 

comunitària i el foment del voluntariat al municipi de Begues, entre d’altres. 

 

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. 

2. Els espais 
 

L’edifici s’aixeca en una parcel·la triangular a tocar de la riera de Begues i 

als peus del roure monumental que dona nom a l’equipament. El projecte es 

va concebre com un únic edifici però amb tres grans propòsits diferenciats: 

un gran auditori, la Biblioteca i el Centre Cívic pròpiament dit.  

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. 

L’edifici va ser nominat al Premi d’Arquitectura Contemporània Mies Van der 
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Rohe 2015. Integra 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 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, etc. L’espai dels bancs i butaques permet 

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

mares per recollir els infants que fan activitats,  petites reunions 

improvisades, 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 buc musical petit és una sala insonoritzada 

de 25 metres quadrats destinada a assajos 

musicals. 
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El Punt Jove o Espai Tic és un 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servei d’Ocupació local és un servei d’orientació laboral personalitzada 

amb tècniques de recerca de feina i participació en programes específics per 

millorar l’ocupabilitat. Formació. 

L’aula polivalent és una sala de 65 metres quadrats equipada amb equip de 

projecció audiovisual i mobiliari, destinada a reunions, xerrades, 

conferències o tallers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 
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programades al Teatre El Goula. Amb una certa regularitat ha organitzat 

concerts de música en directe al seu espai. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El Teatre El Goula és el gran auditori cultural de Begues. Un equipament de 

primer ordre, modern i funcional, ideal per a representacions teatrals, 

concerts, sala de ball, cinema, conferències i xerrades o espectacles de tot 

tipus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Equipament del Teatre 
 

 Sala de volum únic de 500 metres quadrats. 

 336 butaques disposades en grada retràctil automàtica que permet 

convertir el pati de butaques en una sala completament diàfana. 

 Escenari de 150 metres quadrats, amb una boca de 14 metres. 

 Teló americà, 4 bambolines, teló de fons i ciclorama (tots amb elevació 

motoritzada). 

 8 cametes d’elevació manual + 6 cametes laterals fixes. 
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 Projectors escènics: 16 Pla, 8 retalls, 18 roquets, 12 panorames i 8 

projectors LED. 

 Sistema de projecció de vídeo amb pantalla elèctrica motoritzada 

enrotllable. 

 Cabina de control de 12 metres quadrats equipada amb taula digital de 

24 canals. 

 Equip de microfonia de 21 peces (mà, diadema, sense fils, súper-

direccionals, sobretaula). 

 Magatzem tècnic i moll de descàrrega a nivell. 

 2 camerinos individuals. 

 2 camerinos de grup 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al vestíbul del teatre duem a terme el que anomenem Suport a la creació. 

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

tenir al Centre Cívic un espai destinat a l’art contemporani i de fer un pont 

amb el Centre Experimental de les Arts-Vallgrassa. 

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. 

http://vallgrassa.cat/
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Cada any s'ofereixen quatre exposicions de destacats artistes 

contemporanis. 

3.Els serveis  
 

- La programació cultural estable 

- Les activitats del Punt jove  

- El 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  

- L’ espai de trobada 

 

 

 

4.L’Horari 
 

El Centre Cívic El Roure 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 però 

queda coberta pel bar restaurant Llora Plora.  

L’atenció a l’usuari 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 està obert des 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 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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5. Les persones 
 

Equip tècnic 
 

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. 

 

TÈCNIC DE JOVENTUT I D’OCUPACIÓ 

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

als joves. 

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

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

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

joves. 

Elabora material de difusió. 

És el responsable del Servei d’Ocupació Local. 

Coordina entrevistes ocupacionals amb els demandants d’ocupació. 

Ofereix eines i recursos per la cerca de feina. 

Gestiona els plans d’ocupació de les diferents administracions. 
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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. 

 

TÈCNIC DE MANTENIMENT I CONSERGE 

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

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

incendis, etc. 

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

climatització, llum, etc. 

Atenció i Informació en general de la ciutadania. 

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

solucions tant amb els responsables de les diferents àrees del Centre Cívic  

com amb la resta del personal de l’Ajuntament. 

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

Cívic: muntatge i desmuntatge amb tots els mitjans que es requereixin. 

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

hi ha programació cultural estable o actes organitzats per les entitats que 

així ho requereixin. 

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

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

Teatre El Goula i de la Biblioteca La Ginesta. 
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Equip de suport administratiu i de manteniment 

 
PLA D’OCUPACIÓ DINAMITZADORA SOCIAL 

Durant l’any 2018 continuem comptant 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.). 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA (DEDICACIÓ COMPLETA) 

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

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

dels diferents serveis del Centre Cívic. 

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

la cessió d’ús d’espais, préstecs de material i coordinació d’altres serveis, 

així com de l’elaboració dels protocols i documents necessaris per a cada 

tràmit. 

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

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

(Programa.cat i Escola va de Bolo, subvencions de la Xarxa,..) les seves 

justificacions i les tasques que se’n derivin per al compliment de les bases. 

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

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

De la gestió econòmica dels espectacles del Teatre i dels cobraments 

corresponents regulats per l’Ordenança de preus públics. 

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

Cultura. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA (11 HORES) 

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

terme totes les tasques que se’n derivin. 

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

que se celebren al Centre Cívic i dels que depenen directament de la 

Regidoria de Cultura. 

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

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

És la responsable de l’arxiu del Centre Cívic. 
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Aquesta contractació va finalitzar al setembre de 2018 

 

AUXILIAR DE CONSERGERIA 

Des del mes de setembre vam comptar amb un pla d’ocupació fins a finals 

d’any, d’una auxiliar de consergeria encarregada d’ajudar i auxiliar en 

tasques de manteniment i col·laborant amb el tècnic. 

A més s’ha encarregat de l’atenció a l’usuari en l’horari de tardes. 

 

PLA D’OCUPACIÓ 

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

donar suport a consergeria i a administració. Vam poder fer 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 externalitats. 

 

CONVENI EN PRÀCTIQUES D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ 

Durant l’any 2018 vam tenir al centre una persona en pràctiques del Cicle 

d’Administració de Grau Superior, que va treballar els matins donant suport 

a l’atenció a l’usuari i a l’àrea administrativa. 

 

6.Les activitats  
 

AL TEATRE EL GOULA 
Elaborem una programació escènica i musical de caràcter professional 

estable. Tot i ser un municipi petit, des de l’inici, hem estat convençuts de 

la importància d’oferir una programació cultural estable.  

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

durant aquest 2018. Els espectacles es posen a la venda amb entrades 
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anticipades a través de la plataforma 4tickets 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. 

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. 

Per fer un recull de les activitats realitzades aquest 2018 al Teatre El Goula, 

diferenciarem varies línies com ara: la programació estable, el cinema, 

actes de les entitats i d’altres activitats destacades que han sigut 

impulsades per diferents vies. 

 

PROGRAMACIÓ CULTURAL ESTABLE  
 

 

 

PARAULES ENCADENADES 

Un psicòpata, assassí en sèrie, després de cometre els seus crims, 

enregistra en vídeo les seves sensacions. No sent cap remordiment pels 

seus actes. Ho explica detalladament a la seva “última” víctima: una 

infermera i psicòloga que té segrestada i a la qual mostra fotografies de les 

víctimes.  

http://www.centrecivicelroure.cat/
http://www.begues.cat/
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Ell li planteja jugar a un joc aparentment innocent: el de les paraules 

encadenades. 

A poc a poc, segrestador i segrestada van mostrant les seves cartes, la seva 

veritable historia… 

Un dels primers textos de Jordi Galceran (1995) amb l’enginy característic 

d’un dels dramaturgs més universals de casa nostra. Un thriller psicològic 

que ja es va estrenar el 98 amb gran èxit i que ara torna sota la batuta de 

Sergi Belbel amb Mima Riera i David Bagés com a únics protagonistes. 

 

CABARETA 

“Una morena y una rubia”, una de Barcelona i l’altra de Madrid, una 

compositora i una actriu, una de l’escudella i l’altra del “cocido”, una de 

“tomar unas cañas”, l’altra de fer el got, la del biquini i la del “mixto”... Es 

troben i decideixen aportar i intercanviar idees i estils i es pregunten: es pot 

fusionar un concert amb el teatre? I així comencen, ara fa un any, a nodrir 

el que serà CabaretA... 

Amb referents com Maria Aurèlia Capmany, Mary Santpere, Ángel 

Pavlovsky, Guillermina Motta, entre molts d’altres, han treballat l’actriu 

Maria Molins i la pianista Bárbara Granados per construir un cabaret(A) com 

els dels moments més brillants de la història del Paral·lel, però en clau de 

dona. I és que molt de talent i tones de bon humor són les matèries 

primeres per a un espectacle en què dues dones iconoclastes són capaces 

de dir un monòleg teatral dels més seriosos (qui ha dit Shakespeare?) a 

ritme de blues, d’imaginar-se un personatge de Mercè Rodoreda cantant el 

més sensual dels cuplets en un bar del Raval o de dur el públic a passejar 

entre textos i cançons. 

Conjuntament amb el talent i la complicitat del director Joan Maria Segura 

Bernadas i dels músics Dick Them i Miquel Malirach, porten a l’escenari un 

exercici brillant i apassionat d’amor al teatre i a la música. 

 

DIA DE FESTA MAJOR 

Els personatges de la nostra història estan a punt de celebrar la Festa Major 

del seu poble. El senyor Batlle, la senyora Lluïsa, l’Emili i en Quimet ens 

explicaran diverses històries que van succeir, en el poble, fa molts i molts 

anys en dies de Festa Major. Aquest espectacle és un recull de contes 

emmarcats dins d’un context de Festa Major. 

EL REPLÀ va néixer amb la voluntat de dur a terme un teatre de text de 

qualitat donant especial importància a una part musical de qualitat i 

apostant perquè les seves produccions tinguin el mateix format de les del 

teatre d’adult. Els treballs de EL REPLÀ tenen l’objectiu d’atraure tant a 

l’infant com als pares per així crear un pont de diàleg en finalitzar. 
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MALA BROMA 

Mala broma és un muntatge que  posa al límit els seus personatges. Un 

retrobament de dos vells amics serveix per preguntar-se precisament sobre 

aquests límits. Els de l’amistat, el de l’amor... però sobretot... els de l’ 

HUMOR. 

Una comèdia negra amb tots els ingredients per convertir-se en un nou 

clàssic. Dos antics amics es retroben després de vint anys. Quan eren joves, 

presentaven plegats un programa radiofònic d’humor. Ara un d’ells ja ha 

triomfat com a humorista però l’altre ha fracassat com a periodista. Els dos 

fan una juguesca al voltant d’un tema que els apassiona: els límits de l’ 

humor. Serà capaç el periodista de fer la broma més forta que pugui 

imaginar a la seva dona? 

Es pot fer broma de tot? Quins són els límits de l’humor? De què no es pot 

fer mai broma? De qui no es pot riure mai?... Quan la broma surt 

malament, l’ humor també pot matar! 

 

 

QUINA FEINADA De Ventura Pons 

Si a EE.UU aquest èxit neoyorquí el protagonitza en Jesse Tyler Ferguson, el 

pèl roig de la sèrie Modern Family, a l’adaptació catalana és en Roger Pera 

el que es posa a la pell d'aquest agent de reserves d'un modern i luxós 

restaurant de moda a la ciutat. Per ell passen totes les trucades, totes les 

reserves i totes les històries al llarg d'una tarda calorosa d'estiu i ell....és 

tots els personatges. Un treball d'orfebreria actoral i un esforç vocal sense 

precedents que ens deixarà bocabadats, ens farà riure i ens emocionarà. 
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EL SECRET DE LA LLOLL 

Aquest és un conte teatralitzat, una història romàntica d’un comte 

francès i una cupletista catalana plena d’aventures, sorpreses i bogeries. Un 

espectacle fresc i divertit, on la Lloll fa tots els papers de l'auca i 

desplega el seu ofici i el seu art com a gran show-woman. 

La Lloll és una actriu que vol demostrar que pot fer tots els papers de l’auca 

en un espectacle ideat per ella mateixa en el qual ens narrarà una història 

amb un secret... Barrejant ficció i actualitat, l’espectacle és a més una 

excusa perfecta per demostrar una vegada més que és  una actriu 

extraordinària capaç, en aquest cas, de fer-nos passar una estona divertida 

i entranyable. 

 

BOJOS DEL BISTURÍ 

El Doctor David Zaplana està a punt de donar la conferencia Ramon i Cajal, 

probablement la més important de la seva carrera i que el podria convertir en 

Director Mèdic de l’hospital on treballa. Però els seus plans es veuran frustrats amb 

la visita inesperada d’una antiga amant que li confessa un secret del passat. I 

aquesta és només la primera d’un seguit de persones que aniran omplint el seu 

despatx, entre ells, la seva dona, la directora de l’hospital, un mosso d’esquadra i 

una jove enfadada que busca explicacions. L’intent del protagonista d’evitar una 

catàstrofe professional i personal farà que ell i el seu fidel company, el Dr. Bonet, 

es vegin atrapats en un embolic d’enganys, mentides, disfresses, nervis i, sobretot, 

molt d’humor. 

CONTE DE NADAL 

Clàssic conte de Nadal escrit pel britànic Charles Dickens i publicat l’any 1843. 

Narra la història del Sr. Scrooge, un home avar, egoista i solitari que, durant la 

vigília del Nadal, rep la visita del fantasma del seu antic soci, mort ja fa anys, que 

l’adverteix sobre el cruel destí que l’espera si no canvia. Per ajudar-lo a fer-ho, li 

envia a tres esperits del Nadal (passat, present i futur). Aquesta serà la última 

oportunitat del Sr. Scrooge per reconduir la seva vida. 

 

 

Valoració programació cultural estable  
 

Aquests espectacles es demanen íntegrament al Programa.cat que ha 

arribat a donar-nos suport amb una subvenció del 46,5% del valor total 

d’aquestes propostes. 

Vist l’informe econòmic que fa referència al Programa.cat, el cost total dels 

espectacles d’aquest any comporta unes despeses de 26.620,00€ però per a 

l’Ajuntament ha suposat només un cost de 6.055,55€ ja que si sumem la 
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subvenció rebuda més el taquillatge tenim un total d’ingressos de 

20.565,45€. 

 

És molt important per a un equipament com el nostre que hi hagi una oferta 

de programació estable de caràcter, professional. D’aquesta manera de 

cultura s’apropa una mica més municipal i en pot gaudir tothom, fins i tot 

les persones a les quals els costa més desplaçar-se a altres poblacions on hi 

ha més oferta cultural.  

 

 

 

VALORACIÓ ASSISTÈNCIA TEATRAL 

ESPECTACLES TEATRE EL GOULA 

TIPUS D’ESPECTACLE 
 

ASSISTÈNCIA 

ESPECTACLE TEATRAL PARAULES ENCADENADES 176 

 
MALA BROMA 166 

 
QUINA FEINADA! 286 

 
EL SECRET DE LA LLOLL 154 

ESPECTACLE MUSICAL CABARETA 118 

ESPECTACLE FAMILIAR DIA DE FESTA MAJOR 13 

 TOTAL 913 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL 2018 

DADES COST FINANÇAMENT DESPESA TAQUILLATGE 

DATA TIPUS CONCEPTE 
COST 

TOTAL 

IMP. SUBV. 

TOTAL 

APORTACIÓ 

MUNICIPAL 

TAQUILLATGE 

SENSE IVA 

18 DE FEBRER PROGRAMA.CAT PARAULES ENCADENADES 6.655,00€ 2.329,25€ 4.628,25€ 1.977,19€ 

17 DE MARÇ PROGRAMA.CAT CABARETA 4.779,50€ 1.792,31€ 3.628,49€ 963,97€ 

21 D’ABRIL PROGRAMA.CAT DIA DE FESTA MAJOR 1.633,50€ 735,00€ 898,43€ 55,83€ 

19 DE MAIG PROGRAMA.CAT MALA BROMA 4.840,00€ 1.694,00€ 3.385,58€ 1.561,98€ 

8 DE SETEMBRE PROGRAMA.CAT QUINA FEINADA! 3.630,00€ 1.270,50€ 2.359,50€ 2.639,75€ 

6 D’OCTUBRE PROGRAMA.CAT EL SECRET DE LA LLOLL 5.082,00€ 1.905,75€ 3.176,25€ 1.757,93€ 
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ALTRES ACTIVITATS  
 

PASSIÓ PER L’ÒPERA. CICLE D’ÒPERA ALS PARCS – 

PROGRAMA VIU AL PARC 

 

Un recital per gaudir i que serveix com a un primer tast 

líric, explicat en un llenguatge planer i entenedor tant 

per als espectadors més novells com pels que ja són 

amants del gènere vocal per excel·lència. 

Dues veus espectaculars, les de la soprano xeresana 

dramàtica Maribel Ortega i la del tenor líric català Albert 

Casals. Dos artistes de contrastada qualitat  i carrera 

arreu de l’Estat que van oferir un variat repertori, 

atractiu i difícil, centrat en la música romàntica italiana 

i en la sarsuela. El tercer artista de categoria va ser el 

pianista Josep Buforn, un especialista que treballa com a pianista 

acompanyant de l’Orfeó Català al Palau de la Música Catalana, de nivell i 

prestigis reconeguts. 

Jordi Maddaleno, director artístic del recital, va presentar la vetllada tot 

explicant les peces, els compositors i les principals claus de l’òpera i les 

seves àries corresponents. 

Aquest espectacle el teníem programat el 2017, però es va haver de 

suspendre i el vam programar aquest primer semestre dins de la 

programació estable. 

Durant la Festa Major d’aquest any, es van programar dos espectacles, 

Brots i #Dputucool, tots dos amb taquilla inversa. 

 

BROTS 

 

Quatre professors, amics del difunt, es troben fent de 

mestres de cerimònia en el funeral.  

Humor absurd i negre barrejats per retrobar la sensació del 

riure prohibit.  

Aquest espectacle va formar part de la programació de la 

Festa Major d’estiu i el preu de l’entrada va ser per taquilla 

inversa. La recaptació per l’actuació de  TONI ALBÀ BROTS 

va ser 1.782.00 € d’un total de 214 persones de públic 

assistent  el dia 20 de juliol de 2018. 
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#DPUTUCOOL 

 

#DPUTUCOOL és un retrat hilarant de la societat que 

ens envolta i de temes socials i polítics d’actualitat. Ball, 

parodies i humor irreverent van omplir el Teatre El 

Goula. També va formar part de la programació de la 

Festa Major d’estiu i el preu de l’entrada va ser per 

taquilla inversa. 

La recaptació per  l’actuació THE CHANCLETES va ser de 

2.507,90€ d’un total de 300 persones de  públic 

assistent  el dia 22 de juliol de 2018. 

 

ESCOLA VA DE BOLO  

 

L’escola  va de bolo es un programa de a Fundació Xarxa que ofereix 

espectacles professionals de diferents disciplines escèniques als alumnes de 

les escoles del Baix Llobregat. Aquest programa compta amb el còmput de 

la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament.  

El 19 de febrer es va fer l’obra Corre, trufa! de la companyia Pentina el gat 

per als alumnes de l’escola Sant Cristòfor de Begues. Hi van assistir 135 

alumnes. 

 

GRAN DICTAT CATALÀ 

 

L’Ajuntament de Begues, amb la col·laboració d’ Òmnium 

Cultural i la Biblioteca la Ginesta, va organitzar per al 26 

d’octubre el primer Dictat Popular Català, una activitat que es 

va emmarcar dins l’Any Pompeu Fabra per commemorar els 

150 anys del naixement del filòleg català.  

 

Les inscripcions, que van ésser gratuïtes, es van poder 

formalitzar a partir del 22 d’octubre al Centre Cívic El 

Roure, tot i que també es va poder fer el mateix dia del 

Dictat. 

El text que es va dictar va ser un fragment d’un llibre de 

Manuel de Pedrolo. El lliurament de premis va ser el 7 de novembre en 

un acte a l’Aula polivalent, on es van donar els noms dels quatre 

guanyadors. En total hi va haver sis premis: el primer classificat va obtenir 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20180122_Any-Pompeu-Fabra-2018
http://www.centrecivicelroure.cat/
http://www.centrecivicelroure.cat/
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500 euros, 300 el segon i 200 el tercer. Totes tres persones premiades van 

poder gaudir també d’una ruta Pompeu Fabra per Barcelona per a dues 

persones. 

També dos premis especials de 200 euros cadascun per a un alumne dels 

Cursos de Català per a Adults de Begues i per a la categoria jove del Dictat 

(d’entre 16 i 18 anys). I també hi va haver un premi a la participació, el 

qual va ser assignat aleatòriament entre els participants. Va consistir en un 

val de 50 euros per gastar en un dels 

comerços del municipi que l’afortunat 

decideixi.  

 

 

CINEMA  
 

Cinema familiar 

 

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  PaddingTong 2 

 Febrer, Cinema  Coco 

 Març,  Cinema  Cavernicola 

 Abril, Cinema  The Jungle Bunch La colla de la Selva 

 Maig, Cinema  Rabbit School 

 Octubre, Cinema  Els increïbles 2 

 Novembre, Cinema Hotel Transilvània 3 

 Desembre, Cinema SmallFoot 
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Valoració 
 

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

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

pel·lícules molt actuals i en català. L’acord que hem arribat amb l’empresa 

de projecció és que l’Ajuntament assumeix un fix de 423,50 € + IVA i el 

taquillatge és a risc per a l’empresa de projecció i distribució de cinema. 

La valoració del cinema infantil en català és molt bona. 
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DESPESES PROGRAMACIÓ CINEMA FAMILIAR 

DADES COST DESPESA TAQUILLATGE 

TEMPORADA TIPUS CONCEPTE COST TOTAL 
APORTACIÓ 

MUNICIPAL 

Nº DE ENTRADES 

VENUDES 

2018_1 
CINEMA 

INFANTIL 
PADDINGTONG 2 423,50 € 423,50 € 25 

2018_1 
CINEMA 

INFANTIL 
COCO 423,50 € 423,50 € 173 

2018_1 
CINEMA 

INFANTIL 
CAVERNICOLA 423,50 € 423,50 € 146 

2018_2 
CINEMA 

INFANTIL 

THE JUNGLE 

BUNCH LA COLLA 

DE LA SELVA 

 

423,50 € 423,50 € 81 

2018_2 
CINEMA 

INFANTIL 
RABBIT SCHOOL 423,50 € 423,50 € 65 

2018_3 
CINEMA 

INFANTIL 

ELS INCREIBLES 2 

 
423,50 € 423.50€ 168 

2018_4 
CINEMA 

INFANTIL 

HOTEL 

TRANSILVANIA 3 
423,50 € 423.50€ 143 

2018_4 
CINEMA 

INFANTIL 
SMALL FOOT 423,50 € 423.50€ 124 

TOTAL 925 

 

 

CINEMA PER A TOTS ELS PÚBLICS 
 

L’any 2018 vam programar la pel·lícula Toc Toc amb 81 entrades venudes i 

Perfectos Desconocidos 210 entrades va ser un èxit i també al novembre la 

pel·lícula Campeones amb 154 entrades venudes. 

 

 Gener, Cinema Toc Toc 

 Març, Cinema Perfectos Desconocidos 

 Novembre, Cinema Campeones 
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ACTIVITATS ORGANITZADES PER LES ENTITATS MUNICIPALS 

 

Segons el Reglament d’us 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/cat/ i de l’Ajuntament de Begues 

www.begues.cat/. Aquest 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.  

A continuació en destaquem alguns: 

 

DESPESES CINEMA PER A TOTS ELS PÚBLICS 

DADES COST DESPESA TAQUILLATGE 

TEMPORADA TIPUS CONCEPTE 

CAIXET 

(AMB 

IVA) 

APORTACIÓ 

MUNICIPAL 

ENTRADES 

VENUDES 

GENERAL 

2018-1 CINEMA TOC TOC 423,50€ 423,50€ 81 

2018-2 CINEMA 
PERFECTOS 

DESCONOCIDOS 
423,50€ 423,50€ 210 

2018-4 CINEMA CAMPEONES 423,50€ 423,50€ 154 

TOTAL 445 

http://www.centrecivicelroure.cat/cat/
http://www.begues.cat/
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BOJOS PEL BISTURÍ 

 

El grup de teatre de Begues SpaiDart va tornar a l'escenari del Teatre El 

Goula per posar en escena l'obra Bojos del bisturí, una comèdia esbojarrada 

que el veterà escriptor anglès Ray Cooney va crear a finals dels anys 80 del 

segle passat amb el títol original de It runs in the family. 

L'octogenari Ray Cooney és considerat un dels més grans dramaturgs del 

Regne Unit pel que fa a les comèdies d'entreteniment, ja que 17 de les 

seves obres han estat estrenades als teatres més 

prestigiosos de Londres. A més, l'autor ha estat traduït a 

més de 40 llengües diferents. 

Les funcions van tenir lloc els dissabtes 10 i 17 de 
novembre a dos quarts de deu de la nit, i els diumenges 11 i 

18 de novembre a les sis de la tarda. Les entrades costaven 
8 euros anticipades, i 10 a taquilla. 

 

El Doctor David Zaplana està a punt de donar la conferència 

Ramon i Cajal, probablement la més important de la seva 

carrera i que el podria convertir en Director Mèdic de 

l’hospital on treballa. Però els seus plans es veuran frustrats amb la visita 

inesperada d’una antiga amant que li confessa un secret del passat. I 

aquesta és només la primera d’un seguit de persones que aniran omplint el 

seu despatx, entre ells, la seva dona, la directora de l’hospital, un mosso 

d’esquadra i una jove enfadada que busca explicacions. L’intent del 

protagonista d’evitar una catàstrofe professional i personal farà que ell i el 

seu fidel company, el Dr. Bonet, es vegin atrapats en un embolic d’enganys, 

mentides, disfresses, nervis i, sobretot, molt d’humor. 

    

 

CONTE DE NADAL 

Clàssic conte de Nadal escrit pel britànic Charles Dickens i publicat l’any 

1843. Narra la història del Sr. Scrooge, un home avar, egoista i solitari que, 

durant la vigília del Nadal, rep la visita del fantasma del seu antic soci, mort 

ja fa anys, que l’adverteix sobre el cruel destí que l’espera si no canvia. 

Per ajudar-lo a fer-ho, li envia a tres esperits del Nadal (passat, present i 

futur). Aquesta serà la última oportunitat del Sr. Scrooge per reconduir la 

seva vida.  

SpaiDart prepara aquest conte i l’ofereix a la població de Begues dins de la 

programació dels actes de Nadal, amb bon èxit de públic. 

 

 

http://centrecivicelroure.cat/teatre-el-goula-begues/
http://centrecivicelroure.cat/teatre-el-goula-begues/
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FI DE CURS DE LES ENTITATS 

Les entitats de Begues i les escoles preparen el fi de curs i l’ofereixen a la 

població en forma de festivals o activitats específiques del seu àmbit. Els 

mesos de desembre i de juny són per a l’equipament uns mesos de molta 

activitat i el teatre està a ple rendiment.  

És el cas de la Coral Montau i el seu fi de curs amb el Musical Viu!, el final 

de curs de +Kritme, el final de curs amb el teatre amb l’Ampa Sant 

Cristòfor, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entitat 

Begues 

en viu fa la cloenda del seu projecte musical Begues 

jazz camp al teatre amb el seu tradicional concert de professors amb èxit 

assegurat ja que compta amb un públic fidel i s’ha convertit en una cita 

ineludible de l’estiu beguetà. 
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Òmnium cultural ofereix un cop al mes 

l’activitat Danses d’arreu del món. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Exposicions al vestíbul  

 

CALENDARI FOTOGRÀFIC 2018 

L’Exposició amb totes les fotografies presentades al concurs per il·lustrar el 

calendari de Begues, va ésser al vestíbul del Centre Cívic fins a finals de 

Gener. El tema d’aquest any va ser els paisatges de Begues, i en total s’hi 

varen presentar 63 imatges de diferents concursants. Aquí en deixem una 

petita mostra, amb algunes d’ aquetes imatges que van participar. 
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TENIM DRETS, TENIM LLIBERTATS 

L’exposició es va poder visitar des del dia 22 de febrer fins a l’11 de maig, 

impulsada per l’Àrea Internacional i de Cooperació de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (AMB). Aquesta exposició va consistir en una sèrie de cubs 

amb històries i reflexions sobre els drets de les persones refugiades.  

També hi va haver imatges i col·laboracions de les entitats i dels nou 

municipis que varen participar en la campanya. També es plantejaren 

preguntes i es proposaren jocs relacionats amb el fenomen dels refugiats 

per tal de fer reflexionar sobre aquesta problemàtica a l’espectador.  

La segona edició de la campanya es va materialitzar a Begues també amb 

un acte central el 8 d’abril, tot coincidint amb la setmana de Cooperació i 

Solidaritat. La cloenda conjunta amb la resta de municipis que hi van 

participar va tenir lloc el 5 de maig, a la platja de Nova Icària a Barcelona, 

com l’any passat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERA EL TEU CONSUM  

 

El vestíbul del Centre Cívic va acollir a partir del 

4 de maig fins al 18 de maig, l’exposició ‘Lidera 

el teu Consum’, produïda per la Diputació de 

Barcelona. Vam tenir un muntatge que tenia per 

objectiu fer reflexionar a les persones 

consumidores tot aportant la informació i les 

eines necessàries per a consumir amb 

responsabilitat.  

La mostra, s’estructurà en diversos apartats que detallaven els drets de les 

persones consumidores, què fer quan es creu que s'han vulnerat aquests 
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drets, quins són els serveis públics de consum, què és la compra 

responsable i la conscient o com contractar serveis, entre altres. 

PROJECTE DEL NOU CENTRE D’ATENCIÓ PER A LA GENT GRAN  

 

Des del 3 de setembre fins al 21 de desembre, al vestíbul del Centre Cívic, 

vam tenir l’exposició del projecte del nou Centre d’Atenció per a la Gent 

Gran, que va consistir en una maqueta del proper centre, així com panells 

informatius amb els continguts del projecte i els serveis del nou 

equipament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISC I TORNO A REVIURE DE MONTSERRAT ABELLÓ 

El vestíbul aquesta vegada va acollir una mostra sobre la vida i obra de 

l’escriptora en el marc de la commemoració del centenari del seu 

naixement. L’exposició va estar al Centre Cívic fins al 2 de novembre.  

El muntatge va ser organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració 

de l' Institut Català de les Dones, per commemorar el centenari del 

naixement de la poeta i traductora nascuda a Tarragona el 1918, tot i que 

http://dones.gencat.cat/ca/inici/
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va viure a diversos indrets com Barcelona, Cadis, Cartagena, França, el 

Regne Unit i Xile. 

La mostra es titula Visc i torno a reviure, cada poema, cada paraula. Estimo 

tant la vida que la faig meva moltes vegades. Es tracta dels versos que 

Abelló, morta el 2014, solia llegir en començar un recital. L'exposició consta 

de 4 plafons que pretenen fer un recorregut significatiu per la trajectòria 

vital i literària de la poeta: la seva infantesa i l'aprenentatge de l'anglès a 

Londres, l'exili a Xile durant gairebé 20 anys i la formació de la seva família. 

 

També inclou el retorn a Barcelona l'any 1960 i, finalment, la incorporació i 

implicació a la societat literària catalana i la defensa dels drets de les 

escriptores, la traducció de poetes anglosaxones i la publicació continuada 

dels seus poemaris, reunits fins a l'any 2002 al volum Al cor de les 

paraules. 

 

L’acte de la Poesia als parcs va ser diumenge 18 d’octubre i va estar  

relacionat amb la poeta. Mirna Vilasís i Xavi Múrcia van presentar el seu 

espectacle Espero meravelles, que va fer les delícies d’un públic entusiasta i 

abnegat per la poesia de la Montserrat Abelló. 

 

EXPOSICIÓ CÒMIC SOBRE LA SIDA 

Aquesta exposició sobre la sida es va oferir al públic des del 23 

de novembre al 6 de desembre al vestíbul general. Es tracta 

d’un material educatiu resultat de la selecció de còmics 

presentats al 1r i 2n certamen de còmic sobre la sida 

organitzats per l'associació Joves per a la Igualtat i la 

Solidaritat (JIS), el 2008 i 2009. La guia està pensada per ser 

una eina adreçada a professionals que treballen amb el jovent 

per tal d'abordar el tema de la sexualitat i la prevenció del 

VIH/sida. 

 

 

 

http://www.joves.org/
http://www.joves.org/
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CONCURS DE CARTELLS PER A LA FESTA MAJOR 2018 

Cada any s’organitza un concurs de cartells de la Festa Major d’estiu. Per 

donar visibilitat a totes les obres presentades, a part, de la guanyadora, es 

va fer aquesta exposició al vestíbul del Centre Cívic.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE VIU EL CENTRE CÍVIC I LA BIBLIOTECA 

Amb la intenció de demostrar que l’equipament del Centre Cívic i de la 

Biblioteca és un de sol, des de l’àrea tècnica vam idear el projecte Viu el Centre 

Cívic i la Biblioteca. Vam realitzar diferents activitats: concurs de fotografia, 

jornada de jocs gegants, etc. 
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AL BUC MUSICAL GRAN 

Ús del Buc musical gran per part de les entitats 

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

quatre dies a la setmana al buc musical gran.  

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

també quatre dies a la setmana en aquest espai. 

El cor de Caramelles assaja al buc gran els divendres. 

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

La Bigband Begues assaja un parell de dies. 

Els Encantats també fan ús del Buc gran per els seus assajos un cop per 

setmana. 

Des del Espai nou també és realitzen dos tallers setmanals per la gent gran. 

Un de meditació i l’altre de moviment. 

D’altres entitats fan ús del Buc gran de forma esporàdica, per reunions, 

tallers puntuals, etc. 

 

FORMACIÓ DEA (DESFIBRIL·LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS) 19 

FEBRER 2018 (PROJECTE EDUCATIU DE BEGUES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius del curs 

Realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients amb aturada 

cardiorespiratòria que ho requereixin. 

Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) en pacients amb aturada 

cardiorespiratòria que ho requereixin. 
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Continguts 

 

Teòrics: 

 Introducció. Causes i lloc més comuns de l’aturada 

cardiorespiratòria, la cadena de  supervivència,

 reconeixement de la situació, activació del Sistema 

d’Emergències. 

 Mèdiques (SEM) (112), importància de la ressuscitació 

cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. Què és i per a 

què serveix un DEA, seguretat en la utilització del DEA, 

aspectes legals. Algoritmes d’actuació amb DEA i sense 

DEA de l’European Ressuscitation Council. 

 

 

Pràctics: 

 Seguretat en l’escenari, valorar la consciència, obrir la via aèria amb la 

maniobra front-mentó, valorar si la persona respira amb normalitat, 

activar el SEM (112), efectuar compressions toràciques de gran 

qualitat, efectuar ventilacions de rescat, alternar compressions i 

ventilacions. 

 Efectuar una seqüència de ressuscitació completa. 

 Posició lateral de seguretat. 

 Conèixer com és el DEA. Col·locar correctament els pegats, com 

utilitzar correctament i amb seguretat el DEA. 

 Simulacions pràctiques integrades de SVB amb DEA i sense DEA. 

 

 

Avaluació 

 L’alumne ha de realitzar una seqüència completa d’RCP de gran 

qualitat, de 2 minuts. 

 L’alumne ha de realitzar una desfibril·lació abans de 90 segons d’iniciar 

la ressuscitació. 

 

 

TALLER DE BOLETS DEL LLORA PLORA 

El dia 21 de novembre hi va haver el taller sobre bolets a l’Aula Polivalent 

del Centre Cívic amb la col·laboració del bar Llora Plora. Hi van assistir 37 

alumnes del Col·legi Sant Cristòfor.  

Primer es va fer una xerrada sobre els bolets, les diferents classes de fongs 

que existeixen, i una breu explicació de cadascun d’ells.  
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Es va du a terme una activitat per pintar diferents dibuixos de bolets que el 

Llora Plora havia preparat per als nens, i es van fer diferents bolets amb 

plastilina, que una vegada acabats es van vernissar, i es van preparar uns 

cartells amb cartolines de colors, on hi posava el nom o tipus de bolets, que 

més tard s’exposaria al mateix col·legi Sant Cristòfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, els alumnes van fer una visita a la Biblioteca la Ginesta per 

veure llibres i revistes sobre els bolets. 
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OCUPACIÓ AULA 1 

ENTITAT 
REALITZATS DURANT 

L’ANY 

XIC (Classes de Català) 54 

Font de poemes 20 

Serveis Socials 24 

Coral Montau 2 

Gent Gran 26 

Socialistes 1 

Ajuntament de Begues 3 

OCUPACIÓ BUC GRAN 

TIPUS D’ACTIVITAT ENTITAT 
REALITZATS DURANT 

L’ANY 

ASSAIG +KRITME 149 

 
BIGBAND BEGUES 71 

 
CORAL MONTAU 171 

 
TIMBALERS 38 

 
ELS ENCANTATS 17 

 
COR DE CARAMELLES 8 

 
BEGUES EN VIU 5 

REUNIÓ ÒMNIUM CULTURAL 25 

 
JUGUEM A BEGUES 118 

 
CC EL ROURE 13 

 
TOT PER LA GENT GRAN 1 

TALLER ESPAI NOU 91 

 
BIGBAND BEGUES 79 

 TOTAL 786 

OCUAPCIÓ BUC PETIT 

TIPUS D’ACTIVITAT ENTITAT 
REALITZATS DURANT 

L’ANY 

ASSAIG GEGANTERS 19 

 
TIMBALERS 27 

 
CORAL MONTAU 1 

CURS (D’ESTIU) CURS DE GRALLES 5 

 TOTAL 52 

OCUPACIÓ AULA POLIVALENT 

ENTITAT 
REALITZATS 

DURANT L’ANY 

AJUNTAMENT DE BEGUES 149 

ESPAI NOU 71 

BIBLIOTECA LA GINESTA 171 

VALLGRASSA 38 

JUGUEM A BEGUES 17 

LLORA PLORA 8 

TOTAL 454 



 

36 

Encantats 2 

CLUB  VÒLEI 1 

Entesa Municipal iniciativa Begues (PP) 40 

Òmnium Cultural 2 

PDeCAT 46 

Geganters 1 

Grup Municipal EB-ICV 9 

Agents de Salut 1 

TOTAL 232 

 

 

 

OCUPACIÓ AULA 2 

ENTITAT 

REALITZATS 

DURANT 

L’ANY 

ESPAI 9 59 

XIC (Anglès) 41 

Gent Gran 4 

Coral Montau 6 

Ocupació 2 

Serveis Socials 1 

Òmnium Cultural 2 

Grup Municipal i secció local ERC 46 

Encantats 1 

ONG Cooperació 2 

Gent Gran 45 

Àrea de Salut 1 

Grup Impulsor 4 

Cucafera i Timbalers 1 

Cercavila Popular 1 

Servei d’acompanyament en la necessitat 1 

Servei de Voluntariat 1 

Comunitat d’Hortolans el Goula 1 

XIC (Reunions) 1 

TOTAL 220 
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8.Un pont d’Art Vigent a l’Espai expositiu Lina Font 
 

 

L’Espai expositiu Lina Font, al vestíbul del teatre, acull quatre exposicions 

l’any comissionades per Jordi Aligué. L’objectiu d’aquest projecte és apropar 

l’art a les persones i donar l’oportunitat de conèixer més profundament les 

obres artístiques. Cada exposició s’inaugura amb la presencia de l’artista.  

 

RICARD GELADÓ 

-   Durant els mesos de gener, febrer i març, vam tenir la 

exposició de Ricard Geladó. La seva obra projecta una 

representació de la societat contemporània a través d’un 

llenguatge únic i personal.  

 

-   Treballa amb tot tipus de formats i materials, però fa 

servir com a suport majoritari làmines 

d’alumini gravades que després acoloreix 

amb esprai. Aquesta exposició mostra 
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una cronologia dels esdeveniments que ha viscut, percebut i 

imaginat. 

 

ROGER VILÀ 

Els mesos de Abril, Maig i Juny, vam gaudir de les obres de Roger Vilà. 

Esquerda els vidres que troba al seu pas i la 

trencadissa que en resulta esdevé una metàfora 

de l’actualitat. El treball s’inspira en les pantalles 

de mòbil esquerdades 

i les peces són un 

anàlisi objectiu d’un 

moment de transició 

entre la solidesa i la 

destrucció. 

 

 

 

 

 

 

 

JOAN RAMELL 

Durant els mesos de Juliol, Setembre i Octubre. Amb aquesta sèrie de 

fotografies ha volgut fixar la mirada en les 

moltes figuracions abstractes que anem 

trobant a les parets i les marquesines del 

nostre entorn, formes que, tot i haver tingut 

un moment de significació, pintades pel temps 

i la pluja s’han convertit en rastres d’un 

missatge. A les parets dels carrers trobem 

anuncis enganxats amb cola o amb celo que 

amb el pas del temps desapareixeran i dels 

que només quedaran unes marques 

provisionals, i també trobem pintades i grafits censurats per no permetre la 

difusió de consignes i proclames que amb el seu traç havien modificat 

l’asèpsia de les façanes i les tanques. En tots els casos, finalment, tan sols 

quedaran els vestigis d’allò que havien estat. 
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MONTSE FORNS 

Finalment, als mesos més freds de Novembre i Desembre vam tenir 

l’oportunitat de contemplar les obres de Montse Forns.  

Segons Montse, no hi ha línies ni fronteres que separin un 

entorn urbà d’un entorn natural. Ambdós ambients es 

confonen i s’entrellacen amb més o menys encert perquè, de 

fet, no són sinó parts d’un sol món. Omplim l’asfalt de natura i 

la natura d’inservibles. Salvem i protegim espais naturals 

mentre en malmetem d’altres, de manera descarada o amb 

absoluta invisibilitat, poc a poc, gradualment.  

Les seves obres són fruit de l’observació dels boscos de 

l’entorn durant passejos quotidians on es mostra, mitjançant 

tècnica mixta, gratté sobre escorça i pintura a l’oli sobre tela 

de cotó, aquesta invasió agressiva al paisatge que acaba sent 

habitual. 

 

 

 

 

 

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. 

També a partir d’aquestes exposicions, s’organitzen una sèrie de tallers 

amb les escoles on els alumnes aprenen a mirar l’obra artística i en fan una 

recreació per tal d’ajudar-los a desenvolupar la seva creativitat. El 16 de 

febrer van venir els alumnes de l’escola Sant Cristòfor i el 23 els alumnes 

del col·legi Sant Lluis. Aquesta activitat conclou amb una visita de l’artista 

que han treballat a la mateixa escola on els nens i nenes poden conèixer de 

més a prop a l’artista.  
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9.L’APARADOR D’ART 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA DE L’U D’OCTUBRE DE 2017 

L'acte, que va tenir lloc a dos quarts de dues del migdia del 28 d’octubre al 

passatge d'accés al Centre Cívic El Roure, va voler ser un record dels fets 

que van ocórrer durant el referèndum d'independència de Catalunya. 

Així és com s’anomenarà a partir d’ara el passatge d’accés al Centre Cívic El 

Roure tal com va decidir la ciutadania en un procés participatiu en línia en el 

qual es podia triar entre aquesta zona i la plaça de l’Ajuntament. 

El Ple Municipal va aprovar en la sessió de juliol obrir un procés participatiu 

per escollir una ubicació que recordés els fets de l’u d’octubre del 2017, 

quan es va celebrar el referèndum per la independència de Catalunya. 

Aquest procés d'elecció va tenir lloc entre el 3 i el 22 de setembre. 

 

 

 

http://www.centrecivicelroure.cat/
http://www.centrecivicelroure.cat/
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La votació va ser ratificada pel Ple Municipal, reunit 

de manera extraordinària el 26 de setembre. La 

designació de l’accés al Centre Cívic El Roure com a 

plaça de l’U d’Octubre del 2017 va tenir els vots 

favorables de PDeCAT, GdB, TxB i ERC, l’abstenció 

d’EB-ICV i els vots en contra del PP. 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ 
 

El Centre Cívic El Roure es va consolidant com el centre cultural i social 

aglutinadors de persones i d’activitats. Juntament amb la Biblioteca la 

Ginesta és el lloc de referència cultural per a persones i entitats. 

La programació cultural estable professional ha comptat amb 913 

espectadors/es als quals hem d’afegir les 514 persones que van assistir als 

dos espectacles de Festa Major d’estiu. El cinema infantil ha aplegat 925 

persones i el cinema familiar 445. Són quantitats esperançadores.  

Hem de continuar treballant per adaptar-nos més a les necessitats dels 

usuaris i usuàries, per aconseguir més recursos tant humans com 

econòmics amb la finalitat d’anar fent més gran aquest centre cultural del 

nostre poble. 
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10.PUNT JOVE I SERVEI 
D’OCUPACIÓ LOCAL 

 
 

10.1 Introducció 
 

Des de l’any 2014 es troben a la planta baixa del  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 es devé 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/a interlocutor/a, 

reunions amb empreses, etc. 

 

10.2 Valoració objectius plantejats 
 

Punt Jove 

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. 

El Punt Jove disposa de 2 taules de tennis taula a l’exterior  i d’una taula de 

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

utilitzen com una opció d’oci, valoració mot positiva, ja que a partir d’aquí 

es pot interactuar amb aquests joves i actuar professionalment si es dona el 

cas. 

 

Ocupació 

El Servei d’Ocupació Local (SOL) ofereix 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 diferents cursos i la 

valoració és altament positiva. 
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10.3 Descripció d’activitats 
 

Joventut 

 

Títol d’activitat: Aules d’estudi 

 

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

ampliant o complement l’horari d’obertura de la biblioteca. 

Calendari: maig-juliol 2018 

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 

Assistència: 377 persones usuàries 

 

Títol d’activitat: Curs de monitors/es  

 

Descripció activitat: Curs per poder obtenir el carnet de monitor/a de lleure 

Calendari: maig-juny 2018 

Difusió: cartells, xarxes socials, pàgia web 

Recursos humans: personal propi (gestió). Contractació de la Fundació Pere 

Tarrés per la realització del curs. 

Assistència:  18 alumnes 

 

Títol d’activitat: Curs Agents de Salut Juvenil 

 

Descripció activitat: Programa per formar joves agents de salut per tal que 

s’apoderin com a grup i es formi una xarxa activa de joves implicada en les 

diferents accions de promoció de la salut del municipi. 

Calendari: novembre 2018-maig 2019 

Difusió: cartells, flyers a les escoles, xarxes socials, pàgina web 

Rercursos humans: Personal propi gestió. Contractació a JIS (Joves per la 

Igualtat i la Solidaritat) per a la realització i dinamització de l’activitat. 

Recursos materials: Aula polivalent 

 

Títol d’activitat: Carnet Jove Begues  

 

Descripció activitat: Dinamització del projecte del Carnet Jove Begues 

(CJB). Aquest carnet ha estat creat per l’Ajuntament de Begues amb 

l’objectiu d’afavorir l’emprenedoria del col·lectiu juvenil local i a la vegada 

buscar la implicació en la vida social i cultural, establir un nou canal de 

difusió per arribar als i a les joves i impulsar el comerç local. Aquest carnet 

el gestiona el Punt Jove. 

Calendari: gener-desembre 2019 

Difusió: cartells, xarxes socials, pàgina web 



 

44 

Recursos humans: personal propi (gestió).  

Carnets realitzats: 278 carnets 

 

 
 

 

10.3 Servei d’Ocupació Local 
 

Títol d’activitat: Servei d’Ocupació Local de Begues 

Descripció activitat: Servei d’orientació i inserció laboral promogut per 

l’Ajuntament de Begues per incentivar i dinamitzar l’ocupació en el terme 

municipal. S’adreça als treballadors i les treballadores del municipi, tant en 

situació d’atur com en actiu, i a les empreses. Pretén oferir a les persones 

que busquen feina els recursos necessaris per tal d’augmentar la seva 

ocupabilitat en el mercat de treball. I en el cas les empreses pretén satisfer 

les seves necessitats d’incorporació de personal. 

 

Calendari: De gener a desembre de 2018. 

Difusió: cartells, xarxes socials, pàgina web 

Recursos humans: personal propi (gestió) 

Assistència: 26 entrevistes d’orientació 
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11. MEMÒRIA DE L’ESPAI 
NOU 2018 
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11.1 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.  

Tanmateix, cal assenyalar que la població de gent gran de Begues (60 anys 

en endavant), segons el padró municipal, es situa en 1.245 persones, el que 

significa que en els darrers deu anys hi ha hagut un increment de la 

població de gent gran del 75%. A més, el col·lectiu de gent gran cada 

vegada també és més heterogeni perquè el comprenen franges d’edat molt 

diverses que requereixen necessàriament d’uns serveis específics i adaptats 

a les seves característiques i particularitats.    

Per aquest motiu, des de la Regidoria de Gent Gran, per aquest any 2018 

ens hem proposat incorporar noves estratègies i polítiques d’actuació, tant a 

nivell d’intervenció tècnica com de la gestió dels nostres recursos, per tal 

d’oferir un model de servei que doni resposta i reguli les necessitats de tota 

la gent gran de la població de Begues.   

 

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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OBJECTIUS PLANTEJATS 

 
- Potenciar el treball conjunt amb la Comissió de la gent gran i 

l’Associació “Tot per la gent gran” 

 

Valoració: actualment la Comissió de gent gran està formada per 12 

persones, dues persones més respecte el 2016, degut que s’han 

incorporat nous membres representats de L’Associació  “Tot per la gent 

gran”, l’única entitat dedicada específicament al col·lectiu de gent gran. 

És per aquesta raó que ha estat prioritari per l’Espai Nou, dedicar-ne els 

recursos necessaris per tal d’afavorir el treball coordinat  amb el conjunt 

de representats de persones grans de Begues.  

 

Concretament, durant aquest 2018 s’han dut a terme un total de 8 

reunions de gener a desembre. En aquestes reunions sempre s’ha 

tractat de fomentar l’espai de debat i la participació de tots els membres 

representats, per tal d’arribar a un consens i a acords en relació a les 

actuacions adreçades a la gent gran.  

 

Cal assenyalar, que per cadascuna de les reunions, s’ha confeccionat i 

fet públiques les actes corresponents i, de manera específica, s’han 

compartit amb la Comissió de gent gran.  

 

- Realitzar una diagnosi del servei de l’Espai Nou 

Valoració: Ja han passat gairebé 10 anys des de la creació de l’Espai 

Nou, i amb el pas dels anys ens trobem exposats a diferents canvis i 

transformacions en diferents nivells (increment en l’esperança de vida, 

l’augment de la població de gent gran, etc.) que requereixen 

necessàriament replantejar-nos el model de servei de l’Espai Nou, per tal 

d’adequar-lo al context actual en el qual s’emmarca el col·lectiu de gent 

gran.  

Així doncs, durant aquest 2018 l’Espai Nou ha participat al suport tècnic 

sobre la gestió d’Equipaments socioculturals per a la gent gran que 

ofereix l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, per tal de 

realitzar una diagnosi sobre com es troba actualment el model de gestió 

de l’Espai Nou. Finalment, a pocs dies d’acabar l’any, vam rebre 

l’informe de recomanacions per al funcionament de l’Espai Nou de la 

Diputació de Barcelona, el qual analitzarem detingudament de cara al 

proper curs.  

- Impulsar estratègies d’actuació envers el model de servei de 

l’Espai Nou i el Servei d’àpats 

 

Valoració: Els canvis als quals han estat exposats aquests dos serveis 

en els darrers anys, tant servei d’àpats com l’Espai Nou (canvis 

d’ubicació, increment de la demanda, etc., ), requereixen d’una nova 
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normativa adaptada al nou equipament i que articuli la convivència entre 

les persones que hi vulguin participar, així com el gaudiment ordenat 

dels drets i deures de tots ells i elles.  

 

Els nous Reglaments estan pendents d’aprovar-se pel primer ple de l’any 

vinent. Aquests incorporen diverses mesures, com ara haver de 

participar mínimament en una nova activitat per poder accedir al servei 

d’àpats, etc.   

 

- Fomentar la pràctica d’activitats físiques saludables 

 

Valoració: el programa “Segueix el Ritme!”, amb el disseny i compra de 

samarretes que duen aquest lema, ha estat una iniciativa per potenciar 

l’activitat física de la gent gram, a través de la realització e diferents 

activitats, com ara, gimnàstica, caminades, marxa nòrdica, tallers de 

moviment, etc. Valorem molt positivament aquesta iniciativa i la 

resposta de la gent gran, ja que s’ha pogut començar un treball més en 

conjunt, i s’ha animat a més gent a participar-hi.  

 

 

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 2018 ha estat la següent:  
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Programació d’activitats anual:  
 

Activitats de memòria i temàtiques 

Taller de monogràfics de música: audicions 

 Descripció activitat: taller destinat 

a conèixer el món de la música, 

des de la seva vessant històrica i 

més pràctica de llenguatge 

musical. Les sessions es divideixen 

en dues parts segons la temàtica.  

 Persones destinatàries: gent gran 

amb o sense demència en estat 

inicial. 

 Nombre de participants: 12 

persones 

 Calendari: tots els divendres de 

9.30 a 10.30h. 

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

 Recursos humans: 1 Professor de l’Escola de Música de Begues. 

 Recursos materials: Aula polivalent, taules i cadires mòbils, projector, 

portàtil i altaveus 

 Valoració: El nombre de participants ha incrementat respecte d’altres 

anys, de manera que és una activitat en la que any rere any va sumant 

nous usuaris amb ganes de conèixer i seguir desenvolupant els seus 

coneixements sobre el món de la música.  

 

Taller de la imaginació. 

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

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

tenen unes primeres dificultats en quant a pèrdues de memòria en una 

etapa incipient. 

 Persones destinatàries: gent gran amb o sense demència en estat 

inicial. 

 Nombre de participants: 6 persones 

 Calendari: tots els dijous de 10.30 a 11.30h. 

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

 Recursos humans: professional llicenciada en belles arts. 

 Recursos materials: Aula polivalent i taules i cadires mòbils. 

 Valoració: aquest taller continua mantenint-se amb les mateixes persones 

que des de que va començar a oferir-se aquesta activitat, excepte 

aquelles persones que s’han donat de baixa per qüestions de salut.  
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Creiem que és molt positiu que el grup es vagi mantenint amb el pas 

dels anys, i que aquestes persones puguin comptar d’un espai de 

confiança, reduït, etc., en el que se’ls atén de forma individualitzada i 

adaptada a les seves necessitats.   

 

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: 19 persones 

 Calendari: cada dimarts d’11 a 12.15h. 

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

 Recursos humans: tallerista de la memòria. 

 Recursos materials: aula polivalent, pissarra i taules i cadires mòbils. 

 Valoració: segueix sent una de les activitats més sol·licitades dins del 

programa de l’Espai Nou, tot i que ja no s’acumulen llistes d’espera com 

d’altres anys, ja que els usuaris comencen a diversificar la seva 

demanda en relació als tallers.  

Els usuaris que assisteixen en aquest taller segueixen sent els mateixos 

que d’altres anys, amb la qual cosa el grup cada vegada està més 

consolidat, treballen en equip, amb confiança, etc., i els comentaris que 

en relació al taller són molt positius.   

 

Programa “Respostes” de Ràdio Begues 

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

receptors, micròfons, etc.) 

 Valoració: la Ràdio és un mitjà de comunicació que agrada molt a la gent 

gran, i any rere any, es segueix posant de manifest que agrada molt, i 

que cal que seguim tenint en compte de forma molt present, tot el 

col·lectiu de la gent gran. 

 

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: 25 persones 

 Calendari: tots els dimarts de 9.15 a 11 i tots els dilluns de 9.15 a 11.30 

h.  

 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: aquest taller s’ha hagut d’anul·lar durant aquest any 2018 

degut a la baixa per motius de salut de la persona voluntària que 

l’impartia. S’han estat buscant alternatives per suplir aquest taller, però 

per ara no podrà tenir continuïtat.  

 

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: 13 persones 

 Calendari: tots els dimarts de 17.30 a 19.00 h aproximadament.  

 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: aquest taller cada any es confirma que és un dels que més 

agrada a nivell cultural. S’ha ampliat la seva participació a persones de 

la Xarxa d’intercanvi de coneixements. La cultura és important 

potenciar-la i oferir-li un lloc al programa anual d’activitats de la gent 

gran. 
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Activitats físiques i de coordinació 

 

Taller d’Aiguagym 

 Descripció activitat: activitat dirigida dins de l’aigua per mantenir i/o 

reforçar el to muscular, portar un ritme de vida més saludable, etc. És 

aconsellable per a les persones que porten una vida sedentària o tenen 

algun tipus de lesió muscular.  

 Persones destinatàries: gent gran amb informe de salut favorable.   

 Nombre de participants: 14 persones 

 Calendari: cada dijous de 10.30 a 11.15 h. 

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

 Recursos humans: Tècnic professional especialitzat en activitats 

aquàtiques de fitness  

 Recursos materials: Piscina Municipal de Begues 

 Valoració: tot i que des d’un inici aquesta activitat no va tenir gaire èxit i 

va començar amb pocs usuaris, al llarg del curs s’hi ha anat sumant 

noves persones per recomanacions mèdiques, i fins i tot es tracta de 

persones que han canviat de gimnàstica suau a aiguagym. Per tant, 

l’obertura d’aquesta nova activitat, ens ha permès reduir les llistes 

d’espera que es creaven pel taller de gimnàstica suau.    

 

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 

 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: El grup que participa cada vegada és més estable, nombrós i 

tots comparteixen el desig de participar en aquesta activitat pels 
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beneficis que experimenten durant el seu dia a dia (prevenir caigudes, 

major mobilitat del cos, etc.) 

 

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 d’equilibri i coordinació, 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 53 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, a més es tracta 

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

l’Espai Lúdic, també es manté i fins i tot  ha sumat nous usuaris. De fet, 

cal assenyalar que aquest any, hem pogut percebre un augment en la 

demanda d’activitats físiques, excepte de les caminades que són fora del 

municipi. 

 

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.  

 Nombre de participants: per cada 

caminada hi ha participat una 

mitja de 33 persones aproximadament. 

 Calendari:  4 caminades durant l’any. 

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

local, bombers. 

 Recursos materials: infraestructura pel dinar.  

 Valoració: es denota en el número d’inscripcions que actualment hi ha un 

canvi generacional pel que fa a aquest tipus d’activitats. És per això que 

s’ha incorporat el programa “Segueix el ritme!”, amb l’objectiu de donar 

a conèixer aquesta activitat a més gent, i així potenciar-la més. La gent 

que hi assisteix està molt contenta i agrada molt.  

 

Activitats de Salut 

Taller de Musicoteràpia 

 

 Descripció activitat: el taller de musicoteràpia té com a objectiu oferir 

eines musicals que afavoreixin el treball de la salut, de les emocions, de 

la comunicació, etc. La música és el vehicle emocional que s’utilitza per 

canalitzar les emocions, per expressar-se, per compartir, i per sortir.ne 

reconfortat. Tot i que el treball és grupal, hi ha una part individual que 

és propi de cada persona que hi assisteix, i que  dona sentit a la feina 

realitzada. 

 Persones destinatàries: gent gran  

 Nombre de participants: 17 persones 

 Calendari: Els dimarts de 10.30 a 11.30  

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

 Recursos humans: 1 professional musicoterapeuta. 

 Recursos materials: Buc gran Centre Cívic el Roure. 

 Valoració: el treball que s’hi realitzat, en un primer moment ha costat que 

la gent s’hi adaptés, però, mica en mica, han anat entenent aquesta 

manera de treballar, i a la gent gran cada cop li ha anat agradant més, i 

ha demanat que el taller s’allargui en el temps. 

 

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: 18 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. 
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 Valoració: segueix sent un taller que agrada molt entre la gent gran, i es 

pot percebre com són un grup consolidat, amb afinitats i gustos 

compartits, etc. Les persones que participen ho fan any rere any, i 

també,  poc a poc, és una activitat va sumant nous usuaris.  

 

 

Activitats de noves tecnologies 

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: 4 persones  

 Calendari: els dimecres de 9.00 a 

13.00 h 

 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 interessa a la gent gran i els usuaris que hi 

participen estan molt satisfets ja que ofereix una atenció personalitzada,  

i això els permet aprendre eines importants pel seu dia a dia i resoldre 

dubtes envers el món tecnològic.    

 

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:  

 Calendari: els divendres 9, 16, 23 i 30 

de novembre d’11 a 12h 

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

 Recursos humans: formador especialitzat en noves tecnologies. 
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 Recursos materials: Aula polivalent, ordinadors portàtils, taules i cadires  

 Valoració: la gent gran agraeix aquesta feina quasi individual que s’ha 

realitzat en aquest taller, i vol que s’ampliï a més dies. 

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: gent gran 

 Calendari: tot l’any. 

 Difusió: díptic d’activitats, pàgina web 

 Recursos materials: quatre ordinadors. 

 Valoració: l’autoconsulta d’ordinadors és molt baixa, però volem seguir 

podent oferir aquest servei de manera continuada per la gent que no 

disposi d’aquest servei a casa. 

 

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: 8 

persones. 

 Calendari: tots els dimarts 

de 17h a 18h. 

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

 Recursos humans: persona voluntària de la gent gran. 

 Recursos materials: aula polivalent. 

 Valoració:  aquesta activitat agrada molt, ja que passen una estona fent 

treballs manuals i també fent tertúlia entre elles. Fan molta feina per 

guarnir espais del Centre Cívic, i també per a elles mateixes. Se seguirà 

potenciant els propers anys. 
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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: 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.  

 

Programació d’actes i activitats puntuals: 
 

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: juny i desembre de. Totes dues 

de 17 a 20 h. 

 Difusió: cartells, pàgina web, mailing. 

 Recursos humans: comissió de la gent 

gran. 
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 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 estona. A més, es va començar a trencar 

amb la dinàmica habitual de que gran molts dels assistents que venen 

únicament siguin actors passius.  

 

 33ª 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 pel DJ 

Isidre. 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: 185 

persones. 

 Calendari: 13 de maig de 2018 

 Difusió: cartells, mailing, pàgina 

web, butlletí municipal. 

 Recursos humans: regidoria de la gent gran, Restaurant LloraPlora. 

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

 Valoració: aquesta festa és molt esperada per tothom, i aquest any ha 

passat igual. Durant el dinar aquesta any hem tingut l’animació musical 

del DJ Isidre i cal dir que ha agradat molt, tothom ha ballat i s’ha sentit 

que ha format part d’aquesta festa tan esperada.  

 

 

 

 



 

61 

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. 

 Recursos materials: Llora plora 

Valoració: Actualment el servei d’àpats segueix funcionant correctament. 

Durant el 2018 s’han servit un total de 5.473 àpats amb un promig de 456 

àpats mensuals i, per tant, podem observar que ha disminuït una mica 

respecte l’any passat, però, generalment, es tracta d’un servei que es 

manté estable al llarg.  

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: 16 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 2018, 16 usuaris han freqüentat el servei i s’han realitzat un total 

de 41 visites, el que suposa un increment del 41% respecte l’any 

passat. 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 i, poc a poc, en suma de nous.  

 

Col·laboració amb altres entitats: Petanca. 

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. 
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Valoració general 

 

6.1 Valoració quantitativa 
 

Resum d’activitats dirigides de l’Espai Nou: 

 

 

NOM DE L'ACTIVITAT PERIÒDE ASSISTENTS 

1 Llenguatge musical Tots els divendres de setembre a juny 12 

2 Taller imaginació Tots els dijous de setembre a juny 7 

3 Taller memòria Tots els dimarts de setembre a juny 19 

4 Taller "Memòries" Ràdio indeterminat indeterminat 

5 Conversa en anglès Tots els dilluns i dimarts de setembre a juny 25 

6 Taller tertúlies artístiques Tots els dimarts de setembre a juny 13 

7 Caminades Cinc caminades de Setembre a juny 33 

8 Música en moviment Tots els divendres de setembre a juny 20 

9 Meditació i relaxació Tots els dimecres de setembre a juny 18 

10 Internet i Correu electrònic Tots els dimecres de setembre a juny 4 

11 Taller de Fotografia al mòbil Els divendres de setembre a desembre 13 

12 Taller d'activitats manuals Tots els dimecres de setembre a juny 11 

13 Taller de balls de saló Els dissabtes de setembre a juny (quinzenalment) 8 

14 Jocs de taula Tots els dimarts i dijous de setembre a juny 12 

15 Espai Lúdic Tots els dilluns de setembre a juny 21 

16 Gimnàstica “Posa’t en marxa” Tots els dimarts i dijous de setembre a juny 32 

17 Aiguagym Tots els dijous de setembre a juny 14 

18 Musicoterapia 
Els dimarts  de setembre a desembre 
(quinzenalment) 

17 

  

TOTAL 279 

  

MITJANA ASSISTENTS 16 
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Resum d’actes, festes i sortides de lleure i/o culturals: 

 

 

ACTES, FESTES I SORTIDES DATA ASSISTENTS 

1 Sortida al Recinte Modernista de Sant Pau 26 d'abril de 2018 60 

2 Sortida a la Torre de les Aigües  20 de juny de 2018 45 

3 Festa d'estiu 13 de juny de 2018 100 

4 Festa de Nadal 17 de desembre de 2018 100 

5 33ª Festa de la gent gran 13 de maig de 2018 185 

  
TOTAL 

490 

  
MITJANA ASSISTENTS 

98 

 

 

  

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

    

 

ESPAI ESTIMACIÓ D'USOS '18 (220 DIES) ESTIMACIÓ MITJANA D'USOS AL DIA 

1 Lectura del diari 1320 6 

2 Jocs de taula 3080 14 

3 Espai TV 660 3 

4 Espai ordinadors 220 1 

 

TOTAL 5280 24 

 

 

Resum usuaris de l’Espai Nou 

 

 

PERSONES USUÀRIES DE L'ESPAI NOU 2018 

1 Nº de persones amb Carnet de l’Espai Nou  662 

2 Altes registrades l’any 2018 52 

 

TOTAL USUARIS 2018 714 
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Resum Servei d’àpats 

 

 
 

 

  

Resum Servei Podologia 
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6.2 Valoració qualitativa 
 

L’any 2018 l’Espai Nou ha ofert un servei i activitats durant 220 dies 

durant tot l’any, de dilluns a divendres de 9:30 a 20:00h, excepte el mes 

d’agost, les vacances de Nadal i els dies festius nacionals i municipals.  

 

Durant aquest any s’han ofert un total de 19 ACTIVITATS,  una activitat 

menys què el 2017, amb un nombre d’assistents de 279 usuaris 

participants amb una mitja d’assistència per dia de 16 persones. Per tant, 

ha hagut un incrementat del 18% en el nombre d’usuaris participants a les 

activitats 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 5 

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

490 persones amb una mitjana de 98 persones per cadascun dels actes. 

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

Nou, assisteixen un total de 24 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’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 

2018 és de 62 persones al dia, sense tenir en compte les activitats 

puntuals. 

 


