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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 Inter generacional 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. 

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 

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. 
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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 h a 24.00h els dies laborables i  

dissabtes. També té el compromís de romandre obert durant les actuacions 

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

concerts de música en directe al seu espai. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 Projectors escènics: 16 Pla, 8 retalls, 18 roquets, 12 panorames i 8 

projectors LED. 

 Sistema de projecció de vídeo amb pantalla elèctrica motoritzada 

enrotllable. 
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 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. Cada 

any s'ofereixen quatre exposicions de destacats artistes contemporanis. 

http://vallgrassa.cat/
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2. 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 

 

3. HORARI 

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

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

queda coberta pel bar restaurant Sis. Des del mes de març d’aquest any ha 

canviat el titular de la concessió d’aquest servei. 

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

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

El Punt Jove està obert dimarts i dimecres de 9.00 h a 10.30 h, dilluns, 

dimecres i divendres de 17.30 h as 20.00 h. I dimarts i dijous de 15.00 h a 

20.00 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. 

 



 

 
9 

4. 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. 

 

Equip Administratiu i Manteniment 

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. 
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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 (30 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. 

El seu contracte va estar vigent de de l’1 de gener fins al 31 de juliol, del 2 

de setembre fins el 28 de setembre i del 18 de novembre fins el 31 de 

desembre. 

 

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

El Goula i de la Biblioteca La Ginesta. 

PLA D’OCUPACIÓ 

Des del gener fins al juliol i del 18 de setembre en endavant 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. 

5. LES ACTIVITATS 

AL TEATRE EL GOULA 

Continuem oferint 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 2019. Els espectacles es posen a la venda d’entrades 

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.centrecivicelroure.cat/
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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 2019 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 GENER - JUNY 2019 

 

NOMÉS UNA VEGADA 

2 de febrer a les 21.30 h 

De Marta Buchaca 

La Laura, una psicòloga del servei d’atenció a les dones que pateixen 

violència de gènere, fa unes setmanes que és assetjada pel  marit d’una de 

les seves pacients. En aquesta situació, ha de tractar una parella que mai ha 

posat els peus en un centre d’aquesta mena : l’Eva i en Pau. Per una sèrie de 

malentesos ell ha rebut una denúncia, però afirma amb contundència no ser 

cap maltractador. 

Al mateix temps, la seva parella, l’Eva, també nega ser 

una dona maltractada. En Pau li va pegar sí, però 

només una vegada, i tenia un bon motiu per fer-ho. 

Quin era aquest motiu? Per què l’Eva creu que la 

reacció d’en Pau va ser justificada? 

La pressió de l’assetjador portarà a la Laura al límit i, 

tant ella com en Pau i l’Eva, descobriran fins on són 

capaços d’arribar.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.begues.cat/
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CONCERT 30è ANIVERSARI DEL COR DYAPASON 

9 de febrer a les 20.00 h 

Cor de Cambra Dyapason 

 

El Cor de Cambra Dyapason es va fundar l’any 1988 i va ser a Begues on va 

fer el seu primer concert, concretament el diumenge 3 de juliol d’aquell any, 

amb un programa format  per la integral dels quartets vocals de Haydn. Al 

llarg d’aquests 30 anys el Cor de Cambra Dyapason s’ha consolidat com una 

de primeres formacions vocals de cambra de Catalunya i s’ha distingit per 

oferir un repertori poc habitual i sense renunciar a cap 

estil interpretatiu. Ha actuat al palau de la Música 

Catalana, a l’Auditori de Barcelona i a d’altres 

poblacions de Catalunya. 

 

El Cor Dyapason tancarà la celebració del seu 30è 

aniversari amb un concert a Begues on inclourà obres 

del seu repertori habitual i altres obres que, 

preparades expressament per  a l’ocasió, han estat 

primeres audicions a Catalunya 
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REBOTA, REBOTA Y EN TU CARA EXPLOTA 

22 de febrer a les 21.30 h 

 

Agnès Mateus i Quim Tarrida 

Ens hauria d’explotar la vida a la cara més sovint... 

Assassinen dones a raó de dues per setmana des de fa 10 

anys i nosaltres encara hem de continuar defensant-nos i 

justificant-nos davant la gent que ens escolta. Això sí, que 

no hi faltin els minuts de silenci a la porta de l’Ajuntament 

amb cada mort. Les dones no “perdem” la 

vida, a les dones ens assassinen. Comencem 

a cridar les coses pel seu nom… ens hauria 

d’explotar la vida a la cara més sovint. 

Parlar de la nostra passivitat, de l’acció de la gent petita que 

està canviant el món a poc a poc, del nostre abandonament, de 

l’esperança que ens queda, de l’amor, del desamor, del meu 

despotisme que no coneix ningú i que uns pocs pateixen, de la 

violència, de la meva violència, de la teva violència… 

Aquest acte es va organitzar des de la regidoria de la Dona. 

 

 

 

A TRAVÉS DE VINYOLI 

23 de març a les 20.00 h 

Xavi Múrcia 

Els versos de Joan Vinyoli, recitats, cantats i musicats 

per un cantautor de llarg recorregut. La paraula del 

poeta, accentuada per un coixí musical on ressonen 

gèneres com el folk, el rock o la cançó d’autor. Sense 

cap mena de dubte, Xavi Múrcia i el seu projecte A 

través de Vinyoli van conformar una de les propostes 

més singulars de l’Any Vinyoli. I també una unió, la de 

poesia i música moderna, que poques vegades havia 

brillat amb tanta intensitat a casa nostra. 
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A través de Vinyoli és fruit de moltes circumstàncies. Entre les més 
significatives s’hi troben la celebració del Centenari de Joan Vinyoli (2014), 

però sobretot l’amor incondicional de Múrcia cap a l’obra del poeta. Un amor 
que ve de lluny, de tota una vida interioritzant-ne la paraula i que sobre el 

paper s’ha traduït en tretze adaptacions sinceres i honestes dels seus versos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPÒNIA 

6 d’abril a les 21.30 h 

Cristina Clemente i Marc Angelet 

La Mònica, el Ramon i el seu fill de cinc anys, Nil, han viatjat a Finlàndia per 

passar les festes de Nadal amb la germana de la Mònica, la Núria, el seu 

company finès i la filla de tots dos, Martha, de quatre anys. 

El petit Nil està il·lusionat, a Finlàndia podrà veure 

el Pare Noel de veritat. La vetllada entre les dues 

famílies es presenta idíl·lica, una caseta enmig 

d’avets nevats, llar de foc, trineus a la porta, 

entorn familiar plàcid... Però tot s’esguerra quan 

Martha explica al Nil que el Pare Noel no existeix, 

que és un personatge que es van inventar els 

adults fa temps per coaccionar els nens i nenes 

que es portessin bé. La veritat és que és 

impossible que un sol home reparteixi regals a tots 

els nens del món en una sola nit. El disgust de Nil 

és gran, però encara ho és més el dels seus 

progenitors. 

Debatran sobre la veritat i la mentida, les tradicions, els valors familiars i, 

inevitablement, sortiran a la llum els secrets del passat que ningú no volia 

desenterrar.  
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KASSANDRA 

17 de maig a les 20.00 h 

Sergio Blanco i Sergi Belbel 

Va néixer amb un cos masculí, però va transformar el seu aspecte per ser la 

noia que és. En acabar la guerra, Agamèmnon se la va endur com a esclava 

cap a Europa. Ara viu exiliada del seu país. Sobreviu oferint el seu cos a 

desconeguts. La seva història no és ben bé com la 

van narrar Èsquil i Eurípides fa milers d’anys. 

A partir de la figura mítica de Cassandra, que tenia el 

do d’endevinar el futur i alhora estava condemnada a 

no ser mai compresa, Sergio Blanco construeix un joc 

de màscares fascinant per endinsar-se en el dolorós 

terreny de les violències silenciades  

És una obra escrita en un anglès molt bàsic, 

comprensible per a tothom. A través de les seves 

històries passades, Kassandra ens explica les nostres 

insuportables guerres, les nostres infortunades 

Troies.  
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Aquests espectacles es van demanar íntegrament al Programa.cat que va arribar a 

subvencionar 46,5% del valor total d’aquestes propostes. 

 

PROGRAMACIÓ CULTURAL ESTABLE SETEMBRE - DESEMBRE 

2019 

  

OVELLES 

26 d’octubre a les 21.30 h 

De Carmen Marfà i Yago Alonso 

El Víctor, l'Alba i l'Arnau, tres germans de 

Barcelona, es troben per decidir què fer amb 

una insòlita herència. Però aviat s'adonaran 

que el que semblava un regal caigut del cel pot 

capgirar la seva realitat. Aferrats a unes vides 

que no els satisfan, s'enfronten a una decisió 

que posarà a prova la seva relació de germans. 

Ovelles reflexiona, en clau d’humor, sobre la 

frustració d’una generació molt marcada per la 

crisi. De com fer front a la decepció i de la 

permanent necessitat de reinventar-nos 

Perquè, realment, voler és poder? 

 

 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL 2019  

DADES COST FINANÇAMENT DESPESA TAQUILLATGE ENTRADES 
VENUDES 

TEMPORADA TIPUS CONCEPTE COST 

TOTAL 

IMP. SUBV. 

TOTAL 

APORTACIÓ 

MUNICIPAL 

TAQUILLATGE 

SENSE IVA 
 

2019-1 Programa.cat Només una vegada 4.840,00€ 1.815,00€ 3.025,00€ 1238,00€ 100 

2019-1 Programa.cat Rebota, rebota y en 

tu 

cara explota 

4.537,50€ 1.702,00€ 2.835,94€ 963.97€ 40 

2019-1 Programa.cat A través de Vinyoli 847,00€ 364,00€ 482,79€ 275,00€ 45 

2019-1 Programa.cat Lapònia 6.050,00€ 2.269,00€ 3.781,25€ 1.116,00€ 75 

2019-1 Programa.cat Kassandra 4.235,00€ 1.588,00€ 2.646,88€ 682,50€ 55 

TOTAL 315 
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QUI ETS? 

23 de novembre a les 21.30 h 

MÀRIUS SERRA. Direcció JOAN ARQUÉ 

El Llullu, nascut amb paràlisi cerebral, ha d’anar 

amb cadira de rodes i mai no podrà caminar. En 

un càmping de l’Empordà on passen uns dies en 

família, el seu pare es queda embadalit veient 

com corre el cosí del Llullu i té un somni: algun 

dia veurà córrer son fill. Acompanyat de la mare i 

la germana, passejaran el Llullu per tot el món. 

Fins que un dia, el somni es farà realitat.  

 

 

 

ELS PASTORETS 

22 de desembre a les 11 h i a les 17 h 
 

De SpaiDart 

Els Pastorets és una obra tradicional catalana que es representa durant les 
festes de Nadal. Si bé es poden trobar 

diferents versions, l'argument gira 
entorn els continguts del naixement de 

Jesús, la lluita del bé i del mal entre 
àngels i dimonis, i diverses històries i 
diàlegs dels pastors que rememoren el 

primer Nadal.  
 

Els Pastorets d’SpaiDart es basen en la 
versió de Folch i Torres de 1916, 
probablement la més coneguda. L’obra 

agafa un toc màgic i rialler gràcies a la tossudesa de Lluquet i a la por de 
Rovelló, els dos pastorets protagonistes que, en el seu camí cap a Betlem, es 

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

Pel que fa a la valoració, Només una vegada, Lapònia, Ovelles i Qui ets, són 

obres actuals en cartellera als principals teatres de Catalunya. La qualitat de 

les obres ha estat notable. Tanmateix això no s’ha reflectit en l’assistència 

d’espectadors. Aquestes quatre obres han aplegat un total de 302 

espectadors. No podem explicar a què es deu aquesta davallada. 

Kassandra va ser una aposta agosarada. Era una obra que podia atraure el 

públic jove ja que l’obra tenia una estètica que podria dialogar directament 

amb els més joves. El dia de la setmana (divendres) i l’horari (20.00 h) 

també el vam canviar per diferenciar-ho de la programació estable que 

habitualment es fa en dissabtes a les 21.30 h. S’afegia la interpretació de 

l’actriu Elisenda Casanovas, molt coneguda per la seva participació a la sèrie 

Merlí, que havia fet furor entre els joves. Vam fer difusió d’aquesta proposta 

entre els joves amb la complicitat de l’àrea de Joventut. Hi van assistir 55 

persones. 

Rebota, rebota y en tu cara explota va ser una proposta de l’àrea de la Dona. 

Va ser una obra amb una posada en escena transgressora que interpel·lava 

el públic sobre la violència de gènere. 

A través de Vinyoli era un espectacle poètic d’una qualitat extraordinària. 

Vam voler programar-lo al Goula per aprofitar tots els beneficis escènics i 

acústics de l’espai però el teatre és molt gran per a aquest tipus de 

propostes, sempre adreçades a un públic minoritari. 

El concert del Cor Dyapason celebrava el seu 30è aniversari i vam voler fer el 

concert a Begues, ja que va ser el lloc on va començar aquest cor. Va ser un 

concert preciós i emotiu. 

 

 

 

 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL 2019 

DADES COST FINANÇAMENT DESPESA TAQUILLATGE  

TEMPORADA TIPUS CONCEPTE 
COST 
TOTAL 

IMP. SUBV. 
TOTAL 

APORTACIÓ 
MUNICIPAL 

TAQUILLATGE 
SENSE IVA 

ASSISTÈNCIA 

2019-1 Programa.cat Ovelles 3.630,00€ 1.361,00€ 2.268,75€ 835,80€ 68 

2019-1 Programa.cat Qui ets?  4.961,00€ 2.232,00€ 2.728,55€ 730,90€ 59 

TOTAL 127 
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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 infantil En Ralph Destrueix Internet 

 El regresso de Mary Poppins 

 Febrer, Cinema infantil  Astérix El Secreto de la Poción Mágica 

 Març,  Cinema infantil La Lego pel·lícula 2  

 Maig, Cinema infantil Dumbo 

 Octubre, Cinema infantil Aladdin 

 Novembre, Cinema infantil Toy Story 4 

 Desembre, Cinema Infantil El Rey León 
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Aquesta iniciativa està tenint molt d’èxit entre la població més petita de 

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

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

projecció és que l’Ajuntament assumeix un fix de 475 € + 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 INFANTIL 2019 

DADES COST DESPESA TAQUILLATGE 

DATA CONCEPTE 
COST 
TOTAL 

APORTACIÓ 
MUNICIPAL 

Nº D'ENTRADES 
VENUDES 

12 GENER En Ralph Destrueix Internet 475,00€ 475,00€ 158 

21 GENER El regresso de Mary Poppins 475,00€ 475,00€ 257 

23 FEBRER Astérix El Secreto de la Poción Mágica 475,00€ 475,00€ 91 

30 MARÇ La Lego pel·lícula 2 475,00€ 475,00€ 104 

4 MAIG Dumbo 475,00€ 475,00€ 163 

5 OCTUBRE Aladdin 475,00€ 475,00€ 167 

16 
NOVEMBRE 

Toy Story 4 475,00€ 475,00€ 187 

21 
DESEMBRE 

El Rey León 475,00€ 475,00€ 66 

TOTAL 1193 

 

CINEMA PER A TOTS ELS PÚBLICS 

 

 

 Gener, Cinema familiar Penèlope 

 Març, Cinema familiar Green Book 
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ACTIVITATS DESTACADES 

 

A continuació destaquem algunes de les activitats programades al Teatre El 

Goula que han estat organitzades per entitats o l’Ajuntament amb força 

afluència de públic i que volen ser una mostra d’un ventall molt ampli de les 

activitats que s’hi ha dut a terme. 

PELÍCULA PENÈLOPE – 12 DE GENER 

Penèlope és la modista d’un petit poble interior de 

Catalunya. Amb un caràcter d’una generació dura però 

sentida. Després de trenta anys d’absència, Ulisses retorna 

al poble i a una forma de vida que s’extingirà amb ells. 

Aquesta pel·lícula compta amb la interpretació de Carme 

Tarte Vilardell i Ramón Clotet Sala, que interpreten a 

Penèlope i a Ulisses respectivament.  

La pel·lícula està escrita i dirigida per Eva Vila i compta en el 

gruó amb la ajuda de Pep Puig. 

El rodatge de Penèlope es va dur a terme a la comarca del Moianès, en el 

poble de Santa Maria D’Oló, com a ubicació principal, i a la serralada de 

Montserrat. 

DESPESES PROGRAMACIÓ CULTURAL FAMILIAR 2019 

DADES COST DESPESA TAQUILLATGE 

DATA  CONCEPTE COST TOTAL APORTACIÓ 
MUNICIPAL 

Nº D'E. VENUDES 

12 DE GENER Penèlope Aquest espectacle va ser proporcionat 
per la Diputació i va ser gratuït 

36 

30 DE MARÇ Green Book 475,00€ 475,00€ 87 

TOTAL 123 
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Es va projectar el dia 12 de gener a les nou i mitja del vespre i vam comptar 

amb una assistència de 36 persones. 

 

 

ÒPERA ALS PARCS – 19 GENER 

 

L’Òpera als Parcs amb la Sarsuela “Cançó d’amor i guerra”, va 

ser interpretada per la Maite Alberola com a soprano, En 

Carles Cosías com a tenor, amb Carles Pachón com a baríton i 

finalment al piano amb Josep Buforn. 

"Cançó d'amor i de guerra", estrenada al Teatre Nou de 

Barcelona l’any 1926 i coneguda 

sobretot per la sardana del mateix 

nom, és una sarsuela catalana de 

Rafael Martínez Valls (1895-1946). 

L’accés era gratuït, i anava dirigit per a tot tipus de 

públic.  

Va començar al teatre el Goula a les 21:30h, organitzat per la Xarxa de Parcs 

Naturals i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Begues.  

 

 

CONCERT DE SANT SEBASTIÀ DE LA CORAL MONTAU – 26 GENER 

Com ja es tradicional, amb en motiu de la festivitat de Sant Sebastià, 

diferents seccions de la Coral Montau (Giants, Atelier i Infantil grans) i el cor 

“The new zombis” van oferir el concert de Festa Major d’hivern el dissabte 26 

de gener a les 18h al Teatre El Goula de Begues. L’entrada va ser gratuïta. 

 

                                                        

 

 

 

https://parcs.diba.cat/web/agenda/-/garraf-opera-als-parcs
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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 diferents modalitats 

els dilluns de 17:00h a 21:00h, els dimarts de 17:00h a 19:45h, dimecres de 

17:00h a 21:15h i dijous de 17:00h a 19:30h al buc musical gran.  

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

dimarts de 21:30h a 23:30h, dijous de 21:30h a 23:59h, divendres de 

20:00h a 23:00h i finalment els dissabtes de 10:00h a 15:00h al Buc Gran. 

Els Timbalers de Begues assagen tots els diumenges a la tarda de 17:00h 

a 21:00h 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. 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 22:00h a 23:59h al Teatre el 

Goula. Dimarts hi ha les classes de teatre per a infants de 18:30h a 20:00h, 

també al Teatre el Goula. 

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. 

Hi ha un conveni de col·laboració per a l’accés al Centre Cívic fora de l’horari 

d’obertura habitual per a realitzar les activitats descrites en el document amb 

l’acceptació de la responsabilitat que pertoca, per a les entitats següents: 

Coral Montau (2017) 

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

Coneixements (anglès, taller de contes, font de poemes, etc.), les reunions 

de treball del Projecte Educatiu de Begues, les trobades del Consell d’Infants 

del Projecte Educatiu, les reunions de la Comissió de Cultura, les reunions del 

Pla de prevencions d’addiccions, les reunions de les dones sàvies, les 

reunions del protocol i de la violència de gènere, etc. En aquest sentit 

enguany a la XIC –Xarxa Intercanvi Coneixements- se li va habilitar l’espai 

que abans havia estat utilitzat pel Punt Jove per poder encabir-hi l’allau de 

d’activitats programades.  
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OCUPACIÓ BUC GRAN 

TIPUS D’ACTIVITAT ENTITAT 
REALITZATS DURANT 

L’ANY 

ASSAIG +KRITME 137 

 
BIGBAND BEGUES 107 

 
CORAL MONTAU 170 

 
TIMBALERS 44 

 
COR DE CARAMELLES 9 

TALLER ESPAI NOU 169 

 TOTAL 636 

OCUAPCIÓ BUC PETIT 

TIPUS D’ACTIVITAT ENTITAT 
REALITZATS DURANT 

L’ANY 

ASSAIG GEGANTERS 25 

 
CORAL MONTAU 1 

 TOTAL 26 
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OCUPACIÓ AULA POLIVALENT 

ENTITAT 
REALITZATS 

DURANT L’ANY 

TALLERS 

AJUNTAMENT DE BEGUES 5 

ESPAI NOU 10 

TOT GENT GRAN 5 

CENTRE EXCURSIONISTA DE BEGUES 1 

VALLGRASSA 2 

XIC 3 

JUGUEM A BEGUES 1 

PSC 1 

ENTITATS ESPORTIVES 1 

CUP 1 

PSC-CP 2 

SERVEI EDUCATIU AUDITORI 1 

IZASKUN (XERRADA EDUCACIÓ) 1 

JENN DÍAZ (XERRADA SOBRE POLÍTIQUES DE DONA) 1 

REUNIONS 

ERC 1 

REUNIÓ D’ENTITATS 3 

CORAL MONTAU 2 

JOVENTUT I OCUPACIÓ 12 

CORREFOC 1 

AMICS FRANCO CATALANS 1 

COMISSIÓ DE CULTURA 8 

CLUB DE FUTBOL 3 

ANNA I CARLOTA  1 

BRIGADA NICARAUA 3 

FORMACIÓNS CENTRE CÍVIC 2 

CASTELLERS ELS ENCANTATS  5 

CF BEGUES 1 

CIUTADANS  2 

XIC 1 

BEGUES EN COMÚ 1 

TOTAL 82 
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OCUPACIÓ AULA 1 

ENTITAT REALITZATS DURANT L’ANY 

TALLERS 

XIC (CLASSES DE CATALÀ) 58 

ESPAI 9 28 

ESCOLA D’ADULTS 15 

REFUGIATS 13 

TALLER NOVES TECNOLOGIES (ESPAI9) 1 

REUNIONS 

PDECAT 28 

ÒMNIUM CULTURAL 1 

EB-ICV 35 

ESCOLA D’ADULTS 5 

CANDIDATURA DEL PROGRÉS 6 

CORAL MONTAU 3 

CASTELLERS ELS ENCANTATS 2 

CLUB DE BEGUES 1 

AGENTS DE SALUT INFANTIL 1 

REUNIONS TÉCNIQUES 2 

TOTAL 199 
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OCUPACIÓ AULA 2 

ENTITAT 

REALITZATS 

DURANT 

L’ANY 

TALLERS 

XIC 38 

REUNIONS 

AJUNTAMENT DE BEGUES 7 

GRUP IMPULSOR 11 

ERC 28 

JOVENTUT I OCUPACIÓ 8 

TOT PER LA GENT GRAN 12 

ANDREU AZAUSTRE 1 

CANDIDATURA AL PROGRÉS 1 

SOCIALISTES DE BEGUES 14 

REUNIONS TÈCNIQUES CENTRE CÍVIC 8 

CORAL MONTAU 4 

COOPERACIÓ EN ACCIÓ 1 

CUP 10 

CORAL MONTAU 1 

TOTAL 144 

6.SUPORT A LA CREACIÓ 

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

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

amb el Centre Experimental de les Arts-Vallgrassa. 

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. 

http://vallgrassa.cat/
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- PEP FAJARDO: PAPERS BOTÀNICS 

El dibuix botànic sovint s’associa a una meticulositat científica i 

extrema on s’estudien les plantes amb descripcions teòriques 

de les espècies amb màxima profusió de detalls, forma de les 

fulles, pètals, sèpals, estams, estigmes i tiges. Una disciplina 

on els botànics i il·lustradors es posen d’acord en una relació 

sinèrgica que dona pas a un resultat científic i d’investigació. 

El cas del treball de la sèrie Papers botànics és absolutament 

aliè d’aquests paràmetres i pretén formar part d’una proposta de sensacions i 

de lliure interpretació més enllà del que és descriptiu. Finestra oberta a la 

generació d’imatges oníriques amb el pretext d’una realitat intangible: la de 

les flors i el seu lligam a la terra, acostant a la pròpia iconografia l’infinit món 

de la natura mitjançant una tècnica mixta amb pigments naturals, fibres 

vegetals i collage sobre paper. 

Aquesta exposició es va inaugurar el diumenge 24 de febrer i va ésser 

exposada durant els mesos de Gener, Febrer i Març. 

 

 

RECULL D’OBRES CEDIDES 2015-2019 

Aquest projecte també contemplar la cessió d’una obra per exposició 

realitzada. D’aquesta manera cada any augmentem el patrimoni artístic de 

Begues amb quatre obres. 

 

 

PEP MATA 2015 

 

 

LLUÏSA VENTURA 2015 
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LLUÍS ESTOPIÑAN 2015 

 

 

 

 

 

 

 

FERRAN CASTELLNOU 2016 

 

 

  

 

 

 

JOSEP CLOPÉS 2016 

 

 

 

JORDI ALIGUÉ 2017 

 

 

MIQUEL MUÑOZ 2017 

 

 

 

PATRICIO VÉLEZ 2017 
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JOAN RAMELL 2018 

 

 

ROGER VILÀ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICARD GELADÓ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

GUILLEM VIDAL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTSE FORNS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEP FAJARDO 2019 
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 ANNA NAVARRO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTHER SÁNCHEZ 2019 

 

 

Exposicions al vestíbul  

 

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: 

 

CALENDARI FOTOGRÀFIC 2019 

 

 

 

 

 

 

 

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

del C.C. Sempre tenint en compte que els espais s’han de compartir i 
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respectant les necessitats dels altres. Es pot dir que les entitats poden dur a 

terme el seu treball segons les seves necessitats. 

 

 

CONCURS DE CARTELLS PER A LA FESTA MAJOR 2019 

Les obres s'havien de presentar sense signar al Centre Cívic El Roure fins al 

23 d'abril a les 12 del migdia. En les propostes hi tenia que constar l'escut 

de l'Ajuntament i el text 'Festa Major de Begues del 19 al 25 de juliol del 

2019'. La persona guanyadora se’n va emportar 400 euros. 

El jurat, va estar format per persones enteses en l'àmbit del disseny gràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrecivicelroure.cat/
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7. 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. 

 

ESPAI NOM 

EXPOSITIU LINA FONT UN PONT D'ART VIGENT: RICARD GELADÓ 

 UN PONT 'DART VIGENT: ROGER VILÀ 

 UN PONT D'ART VIGENT: JOAN RAMELL 

ESPAI DE TROBADA CALENDARI 2018 

 ITINERANT PROGRAMA TENIM DRETS, TEIXIM LLIBERTATS 
LIDERA EL TEU CONSUM 

 COOPERACIÓ 

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

AULA POLIVALENT VIU AL PARC 
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10.PUNT JOVE I SERVEI 

D’OCUPACIÓ LOCAL 

 

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. 

 

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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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: desembre-gener 2019 i maig-juny 2019 

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 

 

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 juvenillocal 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, pàgia web 

Recursos humans: personal propi (gestió).  

Carnets realitzats: 130 carnets 
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Total Nois Noies

Fets el 2018 278 116 162

Fets el 2019 130 60 70

Fets el 2020 30 13 17
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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 2019-maig 2020 

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. 
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Recursos materials: Aula polivalent 

 

Títol d’activitat: Pla Local de Joventut 

Descripció activitat: Realització de la diagnosi per a l’elaboració del Pla Local 

de Joventut de Begues 2020-2023 

Calendari: novembre - desembre 2019 // gener-març 2020 

Difusió: mails, xarxes socials. 

Recursos humans: Persona propi gestió. La diagnosi ha sigut realitzada per 

l’empresa Neòpolis mitjançant el suport de la Diputació de Barcelona. 

Recursos materials: Aula polivalent 

Assistència: 10 persones 

 

 

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 2019. 

Difusió: cartells, xarxes socials, pàgina web 

Recursos humans: personal propi (gestió) 

Assistència: 17 entrevistes d’orientació 
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MEMÒRIA DE L’ESPAI NOU 2019 
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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 1.492 persones. 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, vàrem proposar-nos 

l’any 2018, 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 i  hem continuat en aquesta direcció aquest 

2019.   
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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 Règim Intern 

general de l’Espai Nou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DETALL TRÍPTIC INFORMATIU CARA A 
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DETALL TRÍPTIC INFORMATIU CARA B 

 

 

 

3.OBJECTIUS PLANTEJATS 

 
- Impulsar noves accions per donar a conèixer a la gent gran els 

recursos disponibles pel col·lectiu. 

 

Valoració: Fruit de la proposta de la comissió de la gent gran durant 

aquest any,  hem elaborat la guia de recursos socials als quals poden 

accedir les persones grans empadronades de manera continuada al 

municipi, segons les circumstàncies individuals que es vagin esdevenint 

al llarg del seu temps vital. 



 

 
44 

Dins s’hi troben un total de deu 
apartats on es descriu, de forma 

clara i ordenada, en què 
consisteix el recurs, qui ho pot 

demanar, i quin és el tràmit per 
sol·licitar els següents serveis; 
Servei de teleassistència, llei de 

la dependència, servei d’atenció 
a domicili SAD, ajudes per al 

subministraments bàsics, punt 
d’orientació jurídica,  targeta  
d’aparcament de vehicles per a 

persones amb mobilitat reduïda, 
servei d’acompanyament a la 

necessita, l’Espai Nou, la 
medalla centenària de la 
Generalitat de Catalunya i el 

directori de telèfons d’interès. 
 

- Desenvolupar les estratègies d’actuació envers el model de 

servei de l’Espai Nou i el Servei d’àpats 

 

Valoració: Els nous Reglaments van estar aprovats a principis d’any i ja 

han estat incorporats a l’activitat quotidiana del servei. Aplicats amb  

diverses mesures, com ara haver de participar mínimament en una  

activitat oferta al calendari d’activitats de l’Espai Nou, per poder accedir 

al servei d’àpats, disposant d’una taula única on trobar-se per dinar i 

compartir articulant la convivència entre les persones que hi vulguin 

participar, així com el gaudiment ordenat dels drets i deures de totes 

elles. A principi de curs del 2019-2020 es va realitzar l’actualització dels 

Carnets de l’Espai Nou, i es feia entrega d’una bossa de regal: 
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IMATGE DEL NOU CARNET DE L’ESPAI NOU 

 

- Potenciar les iniciatives de la gent gran en el conjunt de les 

activitats de l’Espai Nou. 

 

Valoració: La Comissió de la gent gran, empeny iniciatives de 

voluntariat en diferents àmbits de la vida del nostre municipi, intervenint 

en activitats intergeneracionals i participant amb les escoles per la diada 

de les matemàtiques o el Dia Internacional de la gent gran amb visites a 

l’Espai Nou per a compartir hores de jocs de taula. També cooperant 

amb la biblioteca La Ginesta al taller de costura al que han estat acollint 

prop de 30 infants el darrer  curs 18-19, a més. Segueixen donant 

suport per abastir a les persones més vulnerables fent el servei d’àpats a 

domicili i obrint dos nous tallers de creació que recolza les celebracions 

de l’Espai Nou per a totes les persones majors de 60 anys, com la festa  
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anual de Nadal, la Festa dels Avis i la celebració de l’Estiu. El taller 

setmanal  de les Creatives, segueix amb empenta per donar suport a les 

celebracions de l’Espai Nou i a la diada de Sant Jordi fent una 

representació per als infants de Begues i, el recentment inaugurat taller 

d’iniciació a la màquina de cosir obert a tota la població durant el primer 

trimestre del curs 19-20 que aporta coneixements bàsics sobre costura 

mecanitzada a altres sectors de població.  

 

 

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, mirem d’oferir alternatives d’altres 

activitats similars o bé, inscriure’ls en llista d’espera fins que hi hagi una 

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. 

La programació d’aquest any 2019 ha estat la següent:  

DETALL DEL DÍPTIC INFORMATIU CURS 18-19 (pàgina 1) 
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DETALL DEL DÍPTIC INFORMATIU CURS 18-19 (pàgina 2) 

 
 

 

 

Amb motiu de l’inici del curs 2019-2020 a principis del mes de setembre i 

coincidint amb el nou funcionament del servei d’àpats, la imatge dels fulls 

informatius de serveis i d’activitats de l’Espai Nou  ha patit un canvi per tal 

de resultar més clar i entenedor alhora que ofereix una impressió renovada. 

El nou tríptic de l’Espai Nou és el següent: 
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El nou Calendari d’ activitats és el següent 
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4.1 Programació anual d’activitats:  

Activitats de memòria i temàtiques 

Taller de monogràfics de música: AUDICIONS MUSICALS 

 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 sense o amb 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. 
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 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.  

Creiem que és molt positiu que el grup es vagi mantenint amb el pas 

dels anys, i que aquestes persones puguin comptar amb 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, 

d’apràxia, de lògica, etc.  

 El taller vol donar eines per 

a la vida diària, per 

activar i afavorir la 

capacitat de memòria que cadascú 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.   
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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: 13-17 persones entre els diferents trimestres. 

 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: aquesta activitat depèn alhora de la xarxa d’intercanvi i de 

l’Espai Nou,  ha mantingut el número d’usuaris en aquest darrer any, un 

aspecte que valorem molt positivament i que a més ens permet afirmar 

que,  als nous usuaris que va sumant l’Espai Nou els hi motiva participar 

en d’altres activitats més culturals on puguin debatre i compartir 

coneixements.   

 

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.    
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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 

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

municipi. 

Cicle de caminades “Segueix el Ritme!”  ens ha permès gaudir de les  

activitats de marxa nòrdica i caminades a d’altres poblacions. 

Caminades de Marxa Nòrdica  

 Descripció de l’activitat  : 

a. va començar l’any amb un taller d’iniciació amb quaranta persones 

participants i ha esdevingut una activitat mensual amb el  seguiment, 

del voltant de quinze persones per sessió que caminen per l’entorn 

natural del nostre municipi amb l’assistència del personal tècnic de 

l’empresa contractada Ben d’hora.  

 Persones destinatàries: gent gran amb unes mínimes condicions 

físiques.  

 Nombre de participants: per cada caminada hi ha participat una mitja 

de 12 persones aproximadament. 

 Calendari:  una caminada al mes. 

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

 Recursos humans: personal tècnic  empresa Ben d’hora. 

 Recursos materials: bastons.  

Valoració: Es tracta d’una activitat amb molt bona acollida , ja què les 

persones usuàries habituals, demanen poder realitzar-la  més sovint.  

Actualment es realitza de forma mensual i en espais naturals a l’exterior, 

per la qual cosa sovint es veu ajornada per les condicions 

Climàtiques.  

 ACTE DE CLOENDA DE MARXA NÒRDICA, JUNY 2019. 
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Caminades d’una  jornada a d’altres municipis . 

 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. 

 Recursos humans: personal 

tècnic de cada població, 

ambulància, policia local, 

bombers. 

 Recursos materials: 

infraestructura pel dinar.  

Valoració: Les caminades realitzades a través del programa de Cicle de 

Passejades  a d’altres poblacions, han estat seguides per gran afluència de 

persones usuàries, al voltant de 53 persones a cada sortida. L’activitat 

suposa una experiència saludable per l’acció de fer esport durant la 

caminada i alhora per la jornada d’intercanvi amb les persones companyes 

del mateix municipi durant el viatge i amb altres mu nicipis durant la 

caminada i el ball que acostuma a oferir-se després del dinar a cada poble. 

A Sta. Perpètua de la Mogoda, Begues, Roda de Ter i Centelles. 
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Activitats de Salut 

Taller de Musicoteràpia  

 

  Descripció activitat: Grup que empra cançons, música i instruments per 

crear un estat de benestar terapèutic. 

 Persones destinatàries: gent gran  

 Nombre de participants:  15 persones 

 Calendari: Els dimarts de 11.30 a 12.30h.  

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

 Recursos humans: Musicoterapeuta. 

 Recursos materials: Buc gran Centre Cívic el Roure. 

 Valoració: Les persones participants estan satisfetes amb l’activitat i 

la consideren com una  ajuda a generar benestar a les seves vides. 

 

 

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. 
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 Persones destinatàries: gent gran  

 Nombre de participants: 25 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: 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  

Iniciació a internet i e-mail. 

 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: 5 

persones  

 Calendari: els dimecres de 9.00 a 13.00 h 

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

 Recursos humans: persona voluntària de la gent gran. 

 Recursos materials: quatre 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.    
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Taller de WhatsApp   

 Descripció activitat: és un 

taller d’iniciació per 

aprendre fàcilment a 

utilitzar i posar en pràctica 

consells bàsics per utilitzar 

l’aplicació de missatgeria 

de WhatsApp al nostre 

telèfon mòbil.  

 Persones destinatàries: 

gent gran amb o sense 

coneixements d’Internet.  

 Nombre de participants: 19 

persones. 

 Calendari: els dilluns d’11:30 a 12:30h de setembre a desembre. 

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

 Recursos humans: formador especialitzat en noves tecnologies. 

 Recursos materials: Aula polivalent, ordinadors portàtils, taules i cadires  

 Valoració: Les persones participants han pogut posar en pràctica les 

nocions bàsiques per “defensar-se” en la utilització de les noves 

aplicacions que tenen els dispositius de telefonia mòbil. Mostres una 

aptitud d’interès i constància. 

 

 

Servei d’auto consulta d’ordinador. 

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

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

 Persones destinatàries: gent gran 

 Calendari: tot l’any. 

 Difusió: díptic d’activitats, pàgina web 

 Recursos materials: quatre ordinadors. 

 Valoració: l’ús dels ordinadors de l’Espai Nou, s’ha vist  limitat a les 

persones que participen del taller d’iniciació a l’ordinador o de les 

creatives. Les consultes individuals són poc freqüents. 
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Activitats lúdiques i festives: 

Taller de les persones Creatives.  

 Descripció activitat: taller destinat a 

fer activitats de manualitat, per 

guarnir i donar suport a les 

celebracions de l’Espai Nou i 

recolzament a d’altres com la Diada 

de St. Jordi. 

 Persones destinatàries: gent gran 

 Nombre de participants:  

 Calendari: tots els dimarts de 17h a 

18h. 

 Difusió: díptic d’activitats, mailing, 

pàgina web. 

 Recursos humans: persona auxiliar 

dinamitzadora social. 

 Recursos materials: aula polivalent.  

 

 Valoració: Cal destacar la important tasca que desenvolupa aquest grup de 

treball que crea cohesió entre les integrants i col·laboren per donar més 

rellevància a les festivitats que formen part de la nostra cultura i se 

celebren dins i fora de  l’Espai Nou (Festa de Nadal, festa de la Gent 

Gran, festa d’estiu, Diada de Sant Jordi). 
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Taller de balls de saló en línia.  

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

té o no parells de ball. 

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

 Número de participants: 41 persones inscrites. 

 Calendari: tots els dimarts de 18 a 20h. 

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

 Recursos humans: persona voluntària de la gent gran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos materials: buc musical, reproductor de música. 

 Valoració: l’afluència de participació ha crescut respecte a l’any anterior i 

esdevé una activitat setmanal que aporta molt benestar a qui hi 

participa.  

 

Taller de Sardanes  

 Descripció activitat: activitat on 

s’ensenya a ballar sardanes.  

 Persones destinatàries: gent 

gran i la xarxa d’intercanvi 

de coneixement. 

 Número de participants: 

indeterminat, inscrites 8 

persones. 

 Calendari: tots els divendres de 

17 a 18h. 

 Difusió: díptic d’activitats, 

mailing, pàgina web. 

 Recursos humans: persona voluntària de la gent gran. 

 Recursos materials: buc musical, reproductor de música. 

 Valoració: Es tracta d’una activitat que ha tingut bona acceptació i ha 

mantingut el nombre de participants. 
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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: 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.  
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4.2Programació 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: 19 de juny i 

16 de desembre de 

2019. Totes dues de 

17 a 20 h. 

 Difusió: cartells, pàgina 

web, mailing.  

 Recursos humans: 

comissió de la gent 

gran. 

 Recursos materials: 

Teatre el Goula, 

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.  

b. 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  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.  
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34ª 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” i el 

grup de desaires de l’associació 

+kritme. 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: 12 de maig de 2019 

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

 Recursos humans: regidoria de la gent gran, Bar Llora- Plora. 

 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 

quant a l’organització de la festa, la qualitat del menjar i el servei. 
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Visites Culturals 

 

 

Des de l’Espai Nou, també 

s’han realitzat sortides 

culturals per visitar llocs 

com la granja i fàbrica de la 

Fageda , la mina de sal de 

Cardona i el museu Caixa 

Fòrum de Barcelona. 
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5.SERVEIS DE L’ESPAI NOU 

Servei d’àpats  

 Descripció activitat: 

servei dirigit a la gent 

gran que disposi del 

Carnet de persona 

usuària de l’Espai 

Nou. Servei que han 

de sol·licitar al Bar 

Llora plora, 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 que realitzi 

com a mínim una activitat setmanal de continuïtat a l’Espai Nou. 

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

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

 Recursos humans: Llora plora. 

 Recursos materials: Llora plora 

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

Durant el 2019 s’han servit un total de 6.182 àpats amb un pro mig de 

562 àpats mensuals i, per tant, podem observar que ha augmentat 

respecte l’any passat.  
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DETALL TRÍPTIC INFORMATIU CARA A I B 
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Servei de Podologia:  

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

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

d’atenció al públic al centre cívic, i que consisteix en un servei de cures 

bàsiques a un preu de 12e la sessió. 

 Persones destinatàries: gent gran  

 Nombre de participants: 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 2019, 16 usuaris han freqüentat el servei i s’han realitzat un total 

de 36 visites, ha patit un lleu decreixement en relació als  41 

tractaments de l’any anterior . 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. 

Cal esmentar la col·laboració que se segueix fent amb l’Assocació d’Amics 

Franco-Catalans per tal de fer difusió de l’activitat de la petanca que 

realitzen setmanalment. 

 

Escola St. Cristòfor. 

Durant aquest any, 

l’Espai Nou ha estat 

també un lloc de 

trobada Inter 

generacional on els 

nois i noies de l’Escola 

St. Cristòfor han 

compartit l’activitat 

del dòmino amb les 

persones usuàries 

habituals. 
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Valoració: Aquesta trobada anual, resulta una motivació per a la gent gran 

que hi participa i una activitat que els encoratja a superar les barreres entre 

sectors d’edat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de maig, algunes 

persones usuàries de l’Espai 

Nou, amb motiu de la 

jornada..del Dia Internacional 

de la Gent Gran. 

 van visitar els infants a  

l’Escola St. Cristòfor i en ella 

van realitzar  activitats i tallers. 

 

 

 

Va esdevindre una 

experiència d’intercanvi 

intergeneracional. 
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6.VALORACIÓ GENERAL 

 

6.1 Valoració quantitativa 

 

Resum d’activitats dirigides de l’Espai Nou: 

 

 

NOM DE L'ACTIVITAT PERIÒDE ASSISTENTS 

1 Audicions musicals Tots els divendres de setembre a juny 9 

2 Taller imaginació Tots els dijous de setembre a juny 6 

3 Taller memòria Tots els dimarts de setembre a juny 20 

4 Musicoteràpia Els dimarts  de setembre a juny 15 

5 Marxa Nòrdica Un cop al mes de setembre a juny (nº per mes) 15 

6 Taller tertúlies artístiques Tots els dimarts de setembre a juny 20 

7 Caminades Cinc caminades de Setembre a juny 53 

8 Música en moviment Tots els divendres de setembre a juny 27 

9 Meditació i relaxació Tots els dimecres de setembre a juny 25 

10 Internet i Correu electrònic Tots els dimecres de setembre a juny 5 

11 Taller de mòbil: WApp,etc. Els dilluns de setembre a desembre 19 

12 Taller d'activitats manuals Tots els dimecres de setembre a juny 9 

13 Taller de balls de saló Els dijous de setembre a juny 30 

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

15 Espai Lúdic Tots els dilluns de setembre a juny 32 

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 26 

 
   

  

TOTAL 357 

  

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

 

 

ACTES, FESTES I SORTIDES DATA ASSISTENTS 

1 Sortida a la Fageda 13 de juny del 2019 33 

2 Sortida a la Mina de Sal Cardona 6 de març 40 

3 Caixa Fórum Luxe 27 de juny del 2019 31 

4 Festa d'estiu 19 de juny de 2019 100 

5 Festa de Nadal 17 de desembre de 2019 72 

6 34ª Festa de la gent gran 12 de maig de 2019 180 

  
TOTAL 

456 

  
MITJANA ASSISTENTS  

 

 

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

  

 

ESPAI 
ESTIMACIÓ D'USOS '19 (220 

DIES) 
ESTIMACIÓ MITJANA D'USOS AL 

DIA 

1 Lectura del diari 1320 6 

2 Jocs de taula 3080 14 

3 Espai TV 440 2 

4 Espai ordinadors 220 1 

 

TOTAL 5060 23 

 

 

Resum usuaris de l’Espai Nou 

 

 

PERSONES USUÀRIES DE L'ESPAI NOU 2019 

1 Registrades a l’antiga base de dades 2018 732  

2 Registrades Nou carnet Espai Nou 2019                      347 

 

TOTAL USUARIS 2019 347 
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Resum Servei d’àpats 

 

Nota: El mes d’agost no es comptabilitza perquè no hi ha servei. 

Resum Servei Podologia 

 

 



 

 
73 

6.2 Valoració qualitativa 

L’any 2019 l’Espai Nou ha ofert 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 17 ACTIVITATS amb un nombre 

d’assistents de 357 usuaris. Aquest nombre pot patir alguna variació en 

relació a les altes i baixes que es poden anar donat al llarg del curs. També 

el nombre total augmentaria si compten cadascuna de les caminades que es 

participen, fent augmentar la xifra final. 

 

També cal tenir en compte la realització d’activitats puntuals, com ara 

festes i sortides, que mobilitzen durant l’any 2019 un total de 456 

persones. 

 

Pel que fa als actes i activitats puntuals, s’han celebrat un total de 3 

ACTES. 

D’altra banda, en quant 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. 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 

2019 és d’unes 70 persones al dia, sense tenir en compte les activitats 

puntuals i agafant de referència el dimarts. 

 


