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PRESENTACIÓ 

Les Bernardes està en procés de metamorfosi. Després de 9 anys de la redacció del 

projecte actual i després de patir els efectes del Covid-19 creiem que es fa necessari 

reorientar els nostres objectius i promoure la reflexió al voltant de la nostra societat 

contemporània. El projecte que presentem, anomenat Bernardes Espai de Cultura 

Contemporània, és ambiciós i es vol afegir a les diferents iniciatives que ja existeixen a 

les nostres comarques amb les quals compartim objectius i finalitats. Som conscients 

que aquest nou projecte necessitarà d’un temps d’adaptació, especialment, pels 

usuaris i el públic acostumat a un model més semblant al dels centres cívics, però 

entenem que el canvi es fa irrenunciable. 

Els principals canvis que plantegem giren al voltant de la reflexió, la investigació i la 

producció de coneixement contemporani a través de projectes trimestrals o semestrals 

de producció pròpia sense renunciar a col·laboracions amb altres institucions i/o 

administracions. Així doncs, el nombre d’exposicions i d’artistes presents a Les 

Bernardes davallarà, però s’aprofundirà en la temàtica presentada mitjançant 

conferències, tallers, cursos i altres activitats. Volem experimentar amb el present i 

imaginar un futur que creiem farcit de incerteses, canvis accelerats i imprevistos; uns 

desafiaments que requereixen de mirades polièdriques i per això serà indispensable 

crear una xarxa d’agents i institucions que ens ajudin a ampliar els coneixements, ens 

presentin opcions innovadores i, a vegades, també arriscades. 

En aquesta nova etapa també es fa indispensable l’aposta decidida per l’ús de les 

noves tecnologies. Es poden trobar moltes justificacions que avalin aquesta aposta, 

però Les Bernardes les resumeix en una major accessibilitat al projecte, la fluïdesa de 

la informació, l’internacionalització de les idees i reflexions i, finalment, acceptar que 

el seu ús quotidià ha transformat la humanitat; una metamorfosi que no sabem quines 

característiques tindrà ni com ens influenciarà. 

Investigar, revisar críticament, produir, inventar, experimentar, difondre i 

col·laborar. Aquest és el camí que us volem proposar. 

 

Atentament, 

Robert Fàbregas 

Director de Les Bernardes 
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LES BERNARDES 

PRIMER CASA PAIRAL, DESPRÉS CONVENT CISTERCENC i CASA DE CULTURA, AVUI 

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA. 

 

UNA CASA AMB HISTÒRIA 

L’any 1983 la Diputació de Girona va comprar el convent de Les Bernardes amb la 

finalitat de convertir l’edifici en un espai social i cultural que descentralitzés la Casa de 

Cultura de la Diputació situada a Girona. Una situació que canvia a finals dels anys 80 

quan es traspassa la gestió al Consell Comarcal del Gironès amb l’objectiu de dotar la 

comarca d’un centre cultural de referència i de donar contingut al Consell, fins aquell 

moment amb poques competències. Tot i el suport inicial de la Delegació Territorial de 

Benestar Social i Joventut, el seu trasllat a altres espais va limitar la gestió de la casa a 

temes culturals (exposicions, cursos, conferències, concerts, etc.), però sempre amb 

una visió comarcal. 

Actualment i davant l’augment de centres cívics, casals de barri, teatres i similars als 

diferents municipis cal repensar la finalitat de la Casa de Cultura cap a la coordinació i 

suport als 27 municipis de la comarca i a l’especialització en termes d’expressió 

cultural contemporània com reclama el conjunt de la comunitat social, política i 

artística. Aquesta reorientació necessita de la complicitat de les institucions locals, així 

com dels diferents agents i actors culturals del Gironès per tal que pugui assolir els 

seus objectius. Amb aquest esperit es presenta el nou projecte de la Casa de Cultura 

Les Bernardes (en endavant Les Bernardes): 

 

 BECC (2021-2030) 

Bernardes Espai de Cultura Contemporània 

 

FINALITAT 

Les Bernardes té com a missió la promoció i la difusió de la cultura multidisciplinària 

contemporània aprofundint en la reflexió i la interpretació de la societat actual 

mitjançant exposicions, debats, cicles de conferències i activitats literàries en el marc 

de comarques gironines. 
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LA CULTURA COM A MOTOR DESENVOLUPAMENT SOCIAL 

La cultura no es pot deslligar de la condició humana, de fet la cultura és l'aspecte que 

ens diferencia del món animal i la que ens fa evolucionar. És un fenomen comú a tots 

els éssers humans: visquin on visquin, parlin la llengua que parlin, siguin de la ètnia 

que siguin. Som, com deia, humans perquè som capaços de crear més enllà de les 

funcions orgàniques que ens són pròpies (néixer, créixer, reproduir-se i morir). Però al 

mateix temps és aquesta cultura la que ens fa diferents perquè cadascú de nosaltres 

elabora les seves expressions culturals en funció de les seves preferències, els seus 

interessos, inquietuds, etc. I evidentment també en relació a l'entorn on es 

desenvolupen (espai geogràfic, religiós, econòmic). 

Hi ha múltiples definicions de cultura. Unes definicions que han anat canviant al llarg 

del temps i que no analitzarem ara. El que interessa és veure quins són els beneficis 

tant socials com individuals de la cultura. Beneficis educatius, socials i econòmics: 

. La funció educativa de la cultura. 

La relació entre cultura i educació és evident. És mitjançant la cultura que 

evolucionem, aprenem i adquirim nous coneixements en qualsevol moment de la 

nostra vida. I aquestes expressions culturals són també les que ens fan avançar 

socialment més enllà de l'individu. I contràriament és també mitjançant el procés 

educatiu que la cultura es desenvolupa, s'alimenta. 

.Cohesió i desenvolupament social 

La cultura és un factor clau per a la cohesió social. Per aconseguir-ho, l'accés universal 

a les diferents expressions culturals s'ha de poder garantir en igualtat de condicions, 

lluny de classes i estereotips socials. Cal promoure el coneixement de la diversitat 

cultural i la relació entre aquestes expressions diferents potenciant el diàleg 

intercultural i multicultural. 

. La dinamització econòmica 

Al voltant de la cultura ha nascut un potent sector econòmic: la indústria cultural. Una 

indústria molt diversa i àmplia (productores, galeries d'art, editorials, etc.) que crea 

ocupació i que ha anat buscant el seu lloc en l'economia. Paral·lelament la cultura ha 

facilitat que altres sectors econòmics puguin créixer, com ara l'hostaleria o el comerç. 

És doncs important no perdre de vista l'oportunitat de dinamització econòmica que 

genera la cultura i el seu entorn. 

És fonamental democratitzar la cultura i afavorir la diversitat cultural. Una cultura i una 

política cultural oberta i amb una visió àmplia aporta grans beneficis a la nostra 

societat. Amb aquest esperit s'ha de fer arribar la cultura a pobles petits i allunyats 

dels grans nuclis culturals que són les grans capitals. I donar suport als emprenedors, 
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als joves i a les noves formes d'expressió cultural. Com diu la Unesco quan parla de 

diversitat cultural: 

La cultura, en la seva rica diversitat, posseeix un valor intrínsec tant pel 

desenvolupament com per la cohesió social i la pau. 

La diversitat cultural és una força motriu del desenvolupament, no només pel que fa al 

creixement econòmic, sinó com a mitjà per tenir una vida intel·lectual, afectiva, moral i 

espiritual més enriquidora.  

De manera simultània, el reconeixement de la diversitat cultural (mitjançant una 

utilització innovadora dels mitjans i de les TIC en particular) porta al diàleg entre 

civilitzacions i cultures, al respecte i a la comprensió mútua1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           

1 www.unesco.org/es 
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES. ELS ORÍGENS 
 
Cal fer un breu resum històric per entendre la situació actual. La Casa de Cultura havia 
estat gestionada per la Diputació que la cedeix al Consell Comarcal a finals dels anys 
80. Fins aquell moment (i potser fins avui dia) els consells comarcals no disposaven de 
cases de cultura i es posa de manifest un interès més polític que tècnic per aquest 
canvi. 
 
En el moment en qüestió no es va abordar la necessitat d'elaborar un pla estratègic 
que incorporés la casa a la gestió del Departament de Cultura. És a dir la casa actuava 
de forma autònoma sense cap projecte concret i per tant continuava fent la seva tasca 
d'esquena a la realitat a la qual s'havia incorporat (una realitat comarcal). Amb els anys 
la relació entre tècnics ha estat nul·la amb les conseqüències negatives que això ha 
generat i que ja s'han apuntat anteriorment. Però anem a pams i observem la història 
de la casa per entendre com s'ha arribat a aquesta situació. 
 
Una mica de història 

La nissaga dels Tarrés, de Salt, anys després de la construcció del seu casal a finals del 

segle XIX, decideix ampliar la planta baixa  ja existent amb dos pisos, amb una gran 

balconada en el primer on hi havia la sala principal en la qual se celebraven els actes 

importants de la família. En el segon pis hi havia el típic graner o golfes i a la planta 

baixa un portal rectangular amb una llinda de pedra.  

Durant  la Guerra Civil la família, assassinat el pare, hagué de fugir i la casa entre els 

anys 1936 i 1939 es convertí en Casa de la Vila. A la retirada de les tropes republicanes 

hi abandonen gran quantitat de material sanitari i passa a utilitzar-se com a magatzem. 

Finalment l’any 1940, desocupat el casal, el metge titular del poble hi instal·la el 

consultori municipal. 

L’any 1944 en temps del bisbe Cartanyà la finca és adquirida per la comunitat de 

monges Bernardes del Mercadal de Girona per instal·lar-hi el seu convent. La casa 

Tarrés va sofrir transformacions interiors, construïren el campanaret a continuació de 

l’edifici principal i l’església.  

Per exigències de la vida moderna, amb les fresses i brogits que comporta i que 

impedien el recolliment propi de les ordres de clausura, durant l’any 1979 la comunitat 

es trasllada al convent de Sant Medir. Durant 35 anys les religioses Bernardes van 

ocupar la Casa Tarrés i a pesar d’aquest poc temps són elles qui li donen el nom. 

Paral·lelament una empresa constructora va voler enderrocar l’edifici per a fer-hi 

pisos. El Consell Municipal de Salt es mobilitzà per evitar-ho i proposà la seva compra a 

l’Ajuntament de Girona (en aquell moment Salt estava annexionat a Girona). Aquesta 

administració no podia assumir la compra que un any després acabava adquirint la 

Diputació de Girona. La compra es va realitzar amb la intenció de destinar-la a casa de 
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cultura, descongestionant així la de Girona i oferint serveis a la nombrosa i desatesa 

població de Salt i el seu entorn. 

L’aspecte actual de l’edifici ha variat molt d’aquella casa pairal inicial. La màxima 

transformació no es troba a nivell estructural sinó a nivell intern. L’església fa funcions 

de sala d’actes i la zona de dormitoris s’ha convertit en aules i les parets són l’espai 

destinat a exposicions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L' Antiga Casa Tarrés a principis del segle XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge actual de la Casa de Cultura Les Bernardes 
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EVOLUCIÓ DELS SERVEIS I GESTIÓ DE LA CASA DE CULTURA 
 
Com hem vist la infraestructura és adquirida per la Diputació de Girona l'any 1980 i per 
tant és l'encarregada inicial de la seva gestió. Així l'administració de la instal·lació 
s'inicia amb la creació d'un òrgan format per polítics de la mateixa Diputació, la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Salt. Més endavant s'incorpora la figura de 
la direcció de la Casa que és l'encarregada de dinamitzar-la partint dels criteris polítics i 
en cap cas tècnics. 
 
Les primeres activitats que es realitzen són les de català, anglès, concerts, conferències 
i exposicions amb la incorporació de la secció per a Salt del Conservatori de Música de 
Girona. Seguidament la Generalitat hi posa en marxa el que serà la primera ludoteca 
de Catalunya i que encara avui dia segueix en funcionament en una altra ubicació. 
 
L'any 1989 en virtut de la lleis de traspassos es cedeix la gestió de la casa al Consell 
Comarcal de Gironès. Per tant l'òrgan de gestió desapareix i passa a ser responsabilitat 
directa de la direcció, el conseller de Cultura i el president del Consell Comarcal. 
Aquest traspàs no es fa de forma completa ja que la meitat dels treballadors són 
encara funcionaris de la Diputació mentre la resta ho són del Consell. 
 
El 28 de novembre de 1995 la casa pateix la primera gran transformació en acollir la 
delegació per Girona de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Un canvi però que 
no disposa d'una justificació tècnica sinó que com fins ara és una decisió política. Amb 
tot la seu de la UOC marxa anys després a la Factoria Cultural de la Coma Cros de Salt 
on es troba actualment. En aquests mateixos anys la casa és també la seu de l'Escola 
de Música del Gironès i com amb altres serveis acaba marxant a un espai millor i més 
adequat. 
 
En l'actualitat Les Bernardes ha continuat realitzant exposicions artístiques de caire 
bimensual o trimestral amb una sala dedicada a l'art contemporani i una a la fotografia 
de les 6 que disposa avui dia. Els cursos i tallers que es realitzaven han estat 
històricament: 
   

 Idiomes (Anglès, alemany, francès i xinès). 
 

 Aula de Salut: ioga, tai-txi, pilates i gimnàstica de manteniment. 
 

 Costura creativa i labors.  
 

 Aula de cuina 
 
 
L’any 2013 es iniciar un projecte de Laboratori d'Art contemporani, pensament i 
urbanisme en col·laboració amb Singcat, Hangar de Barcelona i Atrium Artis. Així com 
beques de residència per a la creació artística i una beca intercanvi amb el govern de 
Singapur. Paral·lelament, es cedeixin les sales per a diferents actes i es donava suport 
als municipis i institucions del Gironès que ho demanaven i necessitaven (com la 
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posada en funcionament d’un espai expositiu dins el centre cívic de Sarrià de Ter o 
convenis amb la Universitat de Girona). 
 
Es veu doncs com històricament s'ha dotat de serveis a Les Bernardes, però sense un 
projecte concret i amb visió de futur. Amb el pas dels anys i per dotar de contingut Les 
Bernardes s'hi anaven instal·lant projectes i serveis sense respondre a una necessitat o 
demanda. Això ha provocat "la fuga" d'aquests serveis i la indefinició constant del 
projecte cultural. El mateix cas es dóna amb l'organització del personal, depenent 
d'administracions diferents. Podríem dir doncs que és un centre iniciat i mantingut per 
les administracions; l’actual crisi del COVID-19 i la gran oferta cultural de l’àrea 
metropolitana ha precipitat la refundació de Les Bernardes en un espai de pensament 
contemporani que ha de dotar al conjunt de comarques gironines d’un recurs tan 
important com el de l’exploració dels gran temes de la societat global contemporània. 
 
L'EQUIP DE LA CASA DE CULTURA LES BERNARDES 

L'equip de la Casa de Cultura ha variat poc al llarg d'aquests 30 anys de funcionament 

(han variat les persones però no pas l'organigrama). Com ja s'ha comentat en un 

primer moment la presa de decisions era de forma conjunta entre l'òrgan de caire 

polític i la direcció tècnica. Amb el traspàs de competències al Consell Comarcal la 

direcció assumeix molt més pes i responsabilitat. Abans d'analitzar quines són les 

característiques del nostre equip de treball seria bo saber-ne la composició: 

 

Direcció 

 

 

Administratiu       aux. administrativa         conserge         conserge          mantenidor 

 

 

Després d'aquests anys l'equip de la Casa de Cultura ha pres la decisió de redactar un 

nou projecte que s'emmarqui millor en la dinàmica actual de l'entorn, adeqüi les seves 

activitats i sobretot reprengui la seva visió estratègica. 

Aquest nou projecte, a demanda també dels responsables polítics, requereix saber 

quines són les potencialitats, la voluntat i la il·lusió per tirar endavant aquesta nova 

etapa. Plantegem doncs en el següent quadre els punts forts de l'equip i els aspectes 

que caldria millorar per assolir aquesta nova fita. 
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DESTINATARIS 
 
El projecte de Les Bernardes no té un perfil únic al qui es dirigeix sinó que en té més 
d'un en funció de diferents característiques. 
 
El grup diana és l' interval de 18 a 70 anys . Aquest grup d'edat reuneix un seguit de 
característiques que potencialment són interessants pel projecte: formació, mínima 
capacitat econòmica, aspecte territorial, mobilitat i motivació. 
 
Així parlem d'una població amb  formació al voltant de la cultura obtinguda mitjançant  
el procés d'escolarització obligatòria i no obligatòria (o no formal i informal). Poden 
estar familiaritzats en la temàtica cultural i anteriorment han realitzat cursos i tallers 
de pintura, aquarel·la, teatre, etc. Fins ara, han estat les dones qui més han participat 
de les activitats de Les Bernardes i per tant cal potenciar i dirigir-se especialment 
també als homes. 
 
En general parlem persones actives en l'àmbit laboral i per tant poden tenir la mínima 
capacitat econòmica per assumir els costos d'algunes activitats. Així mateix participen 
un grup important de prejubilats i jubilats que busquen ocupar part del seu temps 
lliure. 
 
Una característica a tenir molt present és la inquietud cultural i artística. Els usuaris 
que fins ara participen de Les Bernardes venen motivats pel interès i  l'estímul de la 
cultura i la creació. Són persones adultes de diferents municipis que volen formar-se i 
obtenir nous coneixements. 
 
Igualment, com s'oferirà el projecte a totes les persones de la comarca del Gironès, cal 
tenir present la capacitat de mobilitat. Així considerem que els menors de 18 anys 
tindran més complicacions per la seva manca d'autonomia en el transport. 
 
Cal tenir en compte que ens referim a una administració pública i per tant és evident 
que no es pot limitar l'accés a cap persona que desitgi participar-hi i aquest és doncs 
un primer factor a tenir en compte. Per altra banda, com s'ha posat de manifest en el 
diagnòstic, es disposen d'espais polivalents que es cedeixen a entitats i/o persones que 
ho demanen sense tenir uns usuaris definits. De forma puntual els beneficiaris de les 
activitats poden ser menors de 18 anys i majors de 70 ja que es poden realitzar accions 
obertes a tots els públics. 
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OBJECTIUS 

La finalitat del projecte Becc té com a missió la promoció i la difusió de la cultura 

multidisciplinària contemporània així com el fonament de la reflexió i la interpretació 

de la societat actual mitjançant exposicions, debats, cicles de conferències i activitats 

literàries en el marc de comarques gironines. D'aquesta finalitat, en sorgeixen els 

objectius següents: 

 

FINALITAT 

 

Promoure i difondre la cultura multidisciplinària contemporània 
 

 

Objectiu general 

 
Impulsar i difondre les noves tendències  dins el  pensament actual i innovador. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Impulsar noves formes de 
reflexió humanística 

Nombre d’accions 
 

12 

Indicadors qualitatius Criteri 

Tipologia de les accions 
 

Temes d’actualitat 

 

Objectiu general 

 
Impulsar la interrelació entre les diferents disciplines de la creació contemporània. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Col·laborar amb diferents agents 
i/o institucions 

Nombre d’agents i institucions 
 

Mínim 4 

Indicadors qualitatius Criteri 

Diversitat d’agents i institucions 
 

Arquitectura, filosofia,... 

 

Objectiu general 

 
Potenciar l'ús de les noves tecnologies en el món de l'art. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Potenciar noves exposicions 
artístiques que usin les noves 
tecnologies 

Nombre d’exposicions 
 

3 

Indicadors qualitatius Criteri 

Diversitat de la tecnologia 
 

3D, realitat virtual,... 
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Objectiu general 

 
Promoure la publicació i la difusió en diversos suports de les accions realitzades. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Potenciar la línia editorial de Les 
Bernardes 

Nombre de publicacions 
 

3 

Indicadors qualitatius Criteri 

Diversitat de les publicacions 
 

Dels diferents àmbits de la 
cultura contemporània 

 

Objectiu general 

 
Promoure l’accessibilitat a les persones amb discapacitat a les accions proposades 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Potenciar l’ús de la llengua de 
signes, del sistema Brialle i a les  
persones amb dificultats de 
mobilitat. 

Número d’accions 
 

8 

Indicadors qualitatius Criteri 

Ús dels diferents mètodes de 
comunicació i accés 

 

Diversificació en el seu ús: 
publicacions, web, etc. 

 

FINALITAT 

 

Fomentar la reflexió i la interpretació de la societat actual mitjançant exposicions, debats, 
cicles de conferències i activitats literàries en el marc de comarques gironines. 
 

 

Objectiu general 

 
Potenciar cicles de conferències en l’àmbit de les diferents disciplines del pensament contemporani.  
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Crear cicles trimestrals de 
conferències i debats 

Nombre de cicles i debats 
 

3 o 4 

Indicadors qualitatius Criteri 

Tipus de cicles i debats D’actualitat o reflexió social 
 

 

Objectiu general 

 
Potenciar l'art contemporani. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Promoure un curs sobre Art 
Contemporani i les noves 
tendències artístiques 

Curs 
 

Mínim 1 anual 

Indicadors qualitatius Criteri 

Tipologia del curs 
 

Presencial i/o virtual 
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Objectiu general 

 
Potenciar l'art contemporani. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Crear beques de residència per a 
la creació 

Nombre de beques 
 

3 

Indicadors qualitatius Criteri 

Diversitat de projecte 
 

Fotografia, escultura,... 

 

 

Objectiu general 

 
Oferir un espai per a la formació i creació en escriptura creativa. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
 
Crear cursos de creació literària 
 
 

Nombre de cursos 
 

3 

Indicadors qualitatius Criteri 

Diferents tècniques 
 

Narrativa, novel·la, conte... 
 
 

 

 

Objectiu general 

 
Crear un espai d’exhibició de les noves tendències del cinema actual.  
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Crear el cinema més petit del 
món 

Nombre de cicles 
 

Mínim 3 

Indicadors qualitatius Criteri 

Tipus de projeccions 
 

Documental, actualitat,... 

 

 

Objectiu general 

 
Aconseguir ser el centre de referència del pensament contemporani de comarques gironines 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Ser present en el diferents 
recursos tecnològics i xarxes 
socials 

Nombre de canals de difusió 
 

Mínim 6 

Indicadors qualitatius Criteri 

Població diana Interval de 18 a 70 anys 
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Objectiu general 

 
Participar en els esdeveniments culturals de l'entorn. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Formar part de les diferents 
accions culturals 
contemporànies de la comarca 

Nombre d’accions 
 

2 

Indicadors qualitatius Criteri 

Rellevància i impacte 
 

Públic assistent i impacte medi 

 

 

FINALITAT 

 
Donar suport als diferents municipis de la comarca. 
 

 

Objectiu general 

 
Posar els recursos de què disposa Les Bernardes al servei dels municipis. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Incrementar les sol·licituds de 
cessió d'exposicions i materials 
en un 50%. 

Nombre de cessions 
 

50% més 

Indicadors qualitatius Criteri 

Tipus de cessions 
 

Exposicions fons art, artistes ... 

 

Objectiu general 

 
Descentralitzar algunes activitats als municipis. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Aconseguir realitzar 2 activitats 
de Les Bernardes als municipis. 
 

Nombre d'activitats 
 

2 

Indicadors qualitatius Criteri 

Tipus de municipis 
 

Amb més població potencial per 
a l'activitat 

 

Objectiu general 

 
Establir una xarxa de treball amb els tècnics de Cultura dels diferents pobles de  la comarca. 
 

Objectiu específic Indicadors quantitatius Criteri 

 
Aconseguir crear reunions de 
treball periòdiques. 

Nombre de reunions 
 

4 

Indicadors qualitatius Criteri 

Resultat de les trobades 
 

Activitats conjuntes 
organitzades 
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CONTINGUTS 

Per al projecte BECC, i un cop s'han tingut molt present quins són els destinataris i els 

seus interessos i/o necessitats, s'han escollit els temes següents: 

 

 La necessitat de repensar el tipus la formació que hem ofert fins ara. 

 L'interès i la motivació per les diferents expressions culturals. 

 La necessitat de posar a l'abast espais polivalents per a l'organització 

d'activitats. 

 Manca d'espais d'exposició, sobretot de les tendències artístiques 

contemporànies. 

 La necessitat de mancomunar serveis i fer les activitats més accessibles a la 

població. 

 

Així queden ben definits els continguts del projecte que es centrarien en: 

 Temes relacionats amb la formació cultural contemporània: fotografia, 

literatura, escriptura, belles arts, etc. 

 

 Temes relacionats amb el suport a la creació artística en general. No s'exclou 

inicialment cap mitjà per a la creació artística, però es tenen molt presents les 

ofertes existents a l'entorn i es prioritza l'art contemporani divers i 

multicultural, la imatge i la fotografia i la creació literària. Paral·lelament 

s'ofereixen les beques de creació destinades al públic jove que inicia el seu 

projecte cultural. 

 

 Temes de difusió cultural contemporània: publicacions físiques i virtuals, 

catàlegs,...  

 

 Temes relacionats amb l’ús de les noves tecnologies i la innovació en la creació 

artística. 

 

 Temes basats en el suport als municipis amb la cessió d'exposicions propietat 

de Les Bernardes, la cessió d'espais per a l'exposició d'artistes dels municipis de 

la comarca i la creació d'una xarxa tècnica d'assessorament i organització 

conjunta d'accions. 
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ESTRATÈGIES 

Els centres culturals, en general, es solen nodrir de persones ja interessades i 

involucrades en la cultura, la formació, la creació artística, etc. Per tal d'ampliar els 

nostres usuaris i fer més oberta i accessible Les Bernardes i els seus recursos s'ha 

pensat a actuar seguint les estratègies següents: 

 

 

 

Organitzant conferències i debats que permetin aprofundir en la reflexió sobre els 
temes d’actualitat i d’innovació. 

Centrant el nostre interès en cursos i tallers de formació relacionats amb la creació 
artística d'ampli espectre, amb formadors coneguts per la seva tasca, per tal de fer-los 
més atractius i actuals.  

Facilitant el treball conjunt amb els diferents agents i institucions possibles. 

Realitzant les activitats fora de la Casa de Cultura en espais públics i en els diferents 
municipis de la comarca. 

Oferint horaris diversos durant el dia per tal de fer més accessibles les accions i 
activitats a un major nombre de persones. 

Utilitzant tots els recursos de comunicació que ofereixen les noves tecnologies per tal 
d'arribar al nostre públic diana. 

Oferint les activitats i les publicacions Les Bernardes a preus baixos i assequibles. 

Creant una xarxa de col·laboració amb els ajuntaments i agents culturals de la comarca 
per tal de compartir experiències, organitzant i fent difusió conjunta de les accions. 

 

 

Criteris terminològics  

S'utilitzarà el terme "expressions culturals" per tal d'englobar el màxim nombre de 

persones i recursos que es fan servir per a la creació artística, per tal de no deixar 

ningú fora i/o discriminar positivament algun grup artístic i/o metodològic en 

particular. 
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ACTIVITATS 

1. Sales d'exposició 

Objectiu específic 
Coordinar el tema sobre el qual es realitzen les diferents exposicions coincidents al centre. 
 

Descripció 
La Casa de Cultura ofereix des del seu inici espais d'exposició als artistes. Fins ara, es tenia 
poc en compte la diversitat (no només exposicions de pintura) i la procedència de l'artista. A 
partir d'ara es prioritzaran els artistes que reflexionin sobre el mateix tema (o similar) per tal 
d’oferir diferents visions i opcions als visitants. Al mateix temps s'oferirà als artistes la difusió 
pertinent i la possibilitat de difusió a la premsa local. 
 

Destinataris 
Artistes en general. 
 

Lloc 
Casa de Cultura Les Bernardes: Sala Principal, Sala Sant Jordi i Sala de Fotografia. 
 

Temporalitat 
Exposicions trimestrals. En horari de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i de 16 h a 21h i 
dissabtes de 10 a 13h i de 17 a 21h. 
 

Recursos infraestructurals 
Il·luminació, vitrines, etc. més el material específic que demani cada artista.  
 

Recursos organitzatius 
Durant l'exposició un conserge facilitarà el catàleg o similar, informarà de la visita i farà el 
recompte de visitants. 
 

Difusió específica 
Elaboració d'una targeta o catàleg  per exposició amb una imatge i una breu explicació de 
l'obra. 
 

Pressupost específic per cicle expositiu 
Per a la difusió: 250 euros i per al material específic: 100 euros. Total: 350 euros per 
exposició. 
Per a l’artista: entre 700 i 1000 euros. 
 

 

Activitats complementàries: 

 Visites guiades amb l'artista 

 Inauguració de les exposicions 

 Conferències i debats 
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2. Cicles de conferències i debats 

Objectiu específic 
Promoure tres cicles anuals de conferències i debats. 
 

Descripció 
Un centre de cultura contemporània ha de plantejar i debatre sobre els temes d’actualitat, 
sobre aspectes relacionats amb la innovació social, educativa, artística o tecnològica, entre 
d’altres per tal d’oferir als participants eines per a la reflexió i la millora de la nostra societat. 
Per aconseguir-ho, es coordinaran el temes dels cicles amb els de les exposicions i/o activitats 
paral·leles que s’organitzin des del centre: ecologia vs. desenvolupament, nous models 
energètics, etc.  
Buscarem persones de referència local i internacional per tal que participin i enriqueixin 
aquesta activitat i, finalment, es realitzarà una publicació que reculli les conclusions. 
 

Destinataris 
El públic en general. 
 

Lloc 
Església de Les Bernardes, sala polivalent o aula 3. 
 

Temporalitat 
En funció de les possibilitats  i dins l'horari de la Casa de Cultura prioritzant de dimecres a 
dissabte en horari de tarda/vespre. 
 

Recursos infraestructurals 
Equip de so, televisió tàctil, projector i portàtil. 
 

Recursos organitzatius 
Els propis de Les Bernardes 
 

Difusió específica 
Publicació trimestral de les activitats en paper i a través de les xarxes socials 
 

Pressupost específic 
100 euros per ponent. 
 

 

Altres activitats complementàries: 

 Exposicions 

 Cinema 

 Material previ sobre el tema a les xarxes social del centre 
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3. Editorial de Les Bernardes 

Objectiu específic 
Crear 5 beques de residència amb dotació econòmica. 
 

Descripció 
És objecte d'aquestes bases la selecció de cinc creadors/es, per any, que vulguin realitzar un 
treball de recerca en residència a la Casa de Cultura les Bernardes, sota la modalitat de 
Residència de Creació: pintura, escultura, escriptura, multimèdia i pensament contemporani. 
La residència acollirà projectes inèdits d’arts visuals, escriptura i art. L’objecte de les 
residències és oferir als creadors les condicions d’espai, concentració, suport tècnic, 
coneixement i equipament idonis per  fer la seva recerca. Les residències s’estableixen en la 
modalitat de Residència de Creació. 
 

Destinataris 
Majors de 18 anys 
 

Lloc 
La residència es realitzarà als espais de la Casa de Cultura destinats a aquesta finalitat. 
 

Temporalitat 
Durant l'any de la convocatòria amb un mínim d'1 mes i un màxim de 3 per la realització de la 
residència. 
 

Recursos infraestructurals 
Una sala a disposició de l'artista i el material que necessiti per al seu projecte. 
 

Recursos organitzatius 
El suport dels conserges i l'assessorament de la interventora per a la justificació econòmica. 
 

Difusió específica 
Convocatòria anual de les bases, publicació als mitjans de premsa local i al web de Les 
Bernardes. 
 

Pressupost específic 
S'ofereixen 5 beques amb una dotació de 600 euros cadascuna i un total de 3.000 euros. 
 

 

Activitats complementàries: 

 

 Exposicions, conferències, etc. 

 Edició d'un catàleg al final del període. 
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4. Formació 

Objectiu específic 
Elaborar un projecte formatiu relacionat amb la cultura contemporània 
 

Descripció 
Les activitats educatives són quelcom indestriable de Les Bernardes ja que des de l’any 1983 
s’han promogut activitats formatives de diferents tipus. Avui dia i amb la quantitat d’espais 
públics i privats que ofereixen aquests recursos a la població, des del centre en vol limitar 
l’oferta a accions educatives relacionades amb la cultura en general i, específicament, amb la 
cultura contemporània. Així doncs, les activitats es presentaran de dues formes diferents: 
anuals i trimestrals. Es promouran cursos i tallers d’idiomes, literaris, de dibuix i pintura, de 
fotografia que s’uniran als cicles de conferències i debats. 
 

Destinataris 
Majors de 18 anys 
 

Lloc 
Diferents espais de Les Bernardes 
 

Temporalitat 
Cursos en període lectiu d'octubre a juny, més cursos d'estiu durant el mes de juliol. 
 

Recursos infraestructurals 
Aules, projector i ordinador, pantalla tàctil,... 
 

Recursos organitzatius 
Els propis de Les Bernardes 
 

Difusió específica 
Tríptics trimestrals i difusió via xarxes socials 
 

Pressupost específic 
20.000 euros 
 

 

Activitats complementàries: 

 Arxiu de Les Bernardes.  

 Seminaris i conferències. 

 Visites a museus i/o espais expositius. 
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5. Beques de residència 

Objectiu específic 
Crear 3 beques de residència amb dotació econòmica i residència. 
 

Descripció 
És objecte d'aquesta activitat la selecció de tres creadors/es, per any o per semestres, que 
vulguin realitzar un treball de recerca en residència a Les Bernardes, sota la modalitat de 
Residència de Creació: pintura, escultura, escriptura, multimèdia i pensament contemporani. 
La residència acollirà projectes inèdits d’arts visuals, escriptura i art. L’objecte de les 
residències és oferir als creadors les condicions d’espai, concentració, suport tècnic, 
coneixement i equipament idonis per  fer la seva recerca. Les residències s’estableixen en la 
modalitat de Residència de Creació. 
 

Destinataris 
Majors de 18 anys 
 

Lloc 
La residència es realitzarà als espais del centre destinats a aquesta finalitat. 
 

Temporalitat 
Durant l'any de la convocatòria amb un mínim d'1 mes i un màxim de 3 per la realització de la 
residència. 
 

Recursos infraestructurals 
Una sala a disposició de l'artista i el material que necessiti per al seu projecte. 
 

Recursos organitzatius 
El suport dels conserges i l'assessorament de la interventora per a la justificació econòmica. 
 

Difusió específica 
Convocatòria anual de les bases, publicació als mitjans de premsa local i al web de Les 
Bernardes. 
 

Pressupost específic 
S'ofereixen 3 beques amb una dotació de 600 euros cadascuna i un total de 1.800 euros. 
 

 

Activitats complementàries: 

 Exposicions, conferències, etc. 

 Edició d'un catàleg al final del període. 
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6. Escriptura i literatura 

Objectiu específic 
Crear cursos d’escriptura i seminaris literaris. 
 

Descripció 
La proposta de crear un espai literari Les Bernardes de Salt neix de l'ambició de generar un 
espai de cerca i captació de talent al voltant de la paraula  en l'àmbit comarcal i regional. Es 
pretén  potenciar l'ensenyament de l'ofici d'escriptor, la captació de talent i la difusió de la 
literatura universal. 
L'oferta de cursos comprendrà els tres àmbits de la creació literària que són: l'escriptura, 
l'edició i la lectura. 
 

Destinataris 
Persones majors de 18 anys 
 

Lloc 
Les Bernardes 
 

Temporalitat 
Els cursos es realitzaran entre octubre i juny amb caràcter trimestral, anual o de seminaris 
concrets i específics. 
 

Recursos infraestructurals 
Aula i despatx per als professionals. Projector i pantalla més equip informàtic. 
 

Recursos organitzatius 
El professorat està format per escriptors, crítics literaris, professionals del món de literatura. 
 

Difusió específica 
Tríptics, premsa local i mitjançant les noves tecnologies. 
 

Pressupost específic 
5.000 euros 
 

 

Activitats complementàries: 

 Presentacions de llibres 

 Conferències i seminaris 
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7. El cinema més petit del món 

Objectiu específic 
Crear un espai destinat al setè art. 
 

Descripció 
Es vol fomentar la creativitat en un sentit ampli, des de l'art a la ciència o l' urbanisme amb 
una clara vocació social (interculturalitat i multiculturalitat). El propòsit és promoure, a partir 
de projectes expositius que els artistes desenvolupin una investigació en l'àmbit del Gironès 
que, amb independència del mitjà amb  què s'expressi, pugui relacionar-se amb el 
pensament, la ciència, l'urbanisme, la sociologia, etc. per mitjà de tallers, conferències i 
activitats pedagògiques que reverteixin en la societat que l'ha inspirada. 
 
 

Destinataris 
Població en general 
 

Lloc 
Les Bernardes: Sala 4 
 

Temporalitat 
Projeccions mensuals 
 

Recursos infraestructurals 
Equip de so i projector. 
 

Recursos organitzatius 
Els propis de Les Bernardes i dels col·laboradors que s’hi puguin adherir. 
 

Difusió específica 
Mitjançant tríptics, la premsa local i les noves tecnologies. 
 

Pressupost específic 
3.000 euros 
 

 

Activitats complementàries: 

 Xerrades sobre cinema 

 Grup de lectura Les novel·les del Cinema. 
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8. Accions culturals externes 

Objectiu específic 
Formar part de diferents accions relacionades amb l’art contemporani. 
 

Descripció 
Volem que Les Bernardes sigui present a les diferents accions que es realitzin al nostre entorn 
al voltant de la creació i pensament contemporani. Volem ser presents a les accions  que 
afavoreixin la difusió dels projectes culturals com fires, dia internacions o mundials, etc. per 
tal d’aportar el nostre gra de sorra i també per a donar-nos a conèixer. 
 
 

Destinataris 
Persones assistents a l’activitat o la que decideixi l'organització. 
 

Lloc 
On es realitzi l’activitat 
 

Temporalitat 
El dia concret de realització de l’activitat. 
 

Recursos infraestructurals 
Transport del material propi de Les Bernardes. 
 

Recursos organitzatius 
Personal del centre per al muntatge i permanència a l’activitat. 
 

Difusió específica 
Mitjançant la difusió que facin els organitzadors i a través de la pàgina web. 
 

Pressupost específic 
500 euros 
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9. Activitats als municipis 

Objectiu específic 
Aconseguir realitzar 2 activitats externes a Les Bernardes. 
 

Descripció 
Les Bernardes és un espai comarcal malgrat que està ubicada a Salt. Això porta  confusió i la 
major part d'activitats es realitzen en aquesta població. Amb la idea de donar-se a conèixer i 
estendre la seva tasca, es vol portar a terme alguna activitat fora de Salt  per acostar-nos a la 
comarca.. 
 

Destinataris 
Els 27 municipis de la comarca 
 

Lloc 
Municipi que faci la petició 
 

Temporalitat 
En funció del taller o curs: un dia puntual, un trimestre o un curs sencer. 
 

Recursos infraestructurals 
Va en relació amb l'activitat i anirà a càrrec de l'Ajuntament que faci la sol·licitud. 
 

Recursos organitzatius 
Gestió de l'administrativa, pel que fa a la documentació, i els propis de l'Ajuntament. 
 

Difusió específica 
Tríptic informatiu i ús de les noves tecnologies. 
 

Pressupost específic 
Pot variar molt en funció de l'activitat. 
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10. Cessió d'exposicions i materials 

Objectiu específic 
Incrementar les sol·licituds de cessió d'exposicions i materials en un 30%. 
 

Descripció 
La realitat actual fa que molts ajuntaments hagin posat en marxa sales d'exposicions, però 
amb dificultats en la  gestió per temes econòmics. Les Bernardes disposa d'un fons de més de 
400 obres d'art amb les quals s'han elaborat diferents exposicions,  de la mateixa manera que 
artistes que col·laboren amb el centre estan disposats a fer diverses exposicions als municipis 
que hi estiguin interessats. Així es pretén oferir aquestes exposicions del fons i les exposicions 
viatgeres a aquells municipis que ho sol·licitin. Tot plegat amb el suport de Les Bernardes, 
dels artistes i del municipi. 
 

Destinataris 
Ajuntaments de la comarca i entitats culturals 
 

Lloc 
Municipi d'origen 
  

Temporalitat 
Mensual o bimensual 
 

Recursos infraestructurals 
Recursos a càrrec de l'ajuntament o entitat que fa la petició. 
 

Recursos organitzatius 
A càrrec de l'ajuntament o entitat que fa la petició. 
 

Difusió específica 
Publicació específica de l'exposició. 
 

Pressupost específic 
200 euros 
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PLA DE COMUNICACIÓ 

Els objectius del nostre pla de comunicació per al projecte BECC són les d’aconseguir una 

millor repercussió de les activitats i fidelitzar els nostres usuaris, generar nous canals de 

comunicació relacionats amb les noves tecnologies, i definir la nostra estratègia de publicitat i 

difusió. 

Per assolir aquests objectius utilitzarem les següents eines de comunicació: premsa, publicitat, 

publicacions, imatge i l’ús de les noves tecnologies. 

 Premsa 

Ens cal establir una relació fluida i propera amb els mitjans de comunicació. Per a fer-ho cal 

redactar notes de premsa de les nostres accions i la convocatòria de rodes de premsa quan 

sigui necessari. Tot aquesta tasca cal fer-la tenint clars quins són els nostres interlocutors de la 

premsa i tenir-hi una comunicació constant. 

 Publicitat 

La publicitat és una eina bàsica avui dia i que ens ajuda a vendre la nostra “marca” o el nostre 

producte. En aquests moments ja comptem amb espais publicitaris a la premsa a través del 

Consell Comarcal però ens cal ampliar els nostres suports publicitaris. Així ens cal intervenir en 

les emissores de ràdio, la televisió de proximitat, fidelitzar la premsa escrita comarcal i els 

mitjans propis de que disposin els municipis i tot el material imprès que caldrà editar (cartells, 

tríptics, etc.). Cal esmentar també els mitjans online, però els tractarem específicament en un 

punt concret. 

 Imatge 

Les Bernardes disposa d’un logotip que l’identifica des de fa més de 37 anys. No es vol 

renunciar a aquesta imatge però ens cal modernitzar-la. Per a fer-ho ens cal contractar un 

dissenyador que busqui un logotip més modern per a les qüestions artístiques i de creació, 

mentre es manté el logotip anterior per a les qüestions més oficials o administratives. Així 

contrastarem la imatge més de centre cívic amb la imatge contemporània i de suport a la 

creació. 

 Noves tecnologies 

La nova imatge i la posada en servei d’un suport humà per a les funcions de comunicació ens 

possibilita iniciar l’entrada definitiva als suports tecnològics més utilitzats avui en dia. La 

pàgina web és dinàmica i més interactiva juntament amb un compte a Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, Youtube i Vimeo que ens ajudaren a arribar al públic més jove i als nous 

usuaris tecnològics que ja no utilitzen els mitjans tradicionals per informar-se. 

 Avaluació i Control 

Tota la tasca de comunicació requereix d’un control que asseguri l’eficiència i l’eficàcia de les 

nostres accions. Així una de les feines principals de l’equip serà visualitzar l’impacte de la 



30 
 

nostra comunicació, veure si hi ha més visitant al centre i als mitjans, i comprovar si hi ha 

augment de participants i usuaris a Les Bernardes. 

Tot el que s’exposa anteriorment ens ha de permetre arribar al públic destinatari del nostre 

projecte: 

 Públic que ja participa en el sector cultural. 

 Artistes joves. 

 Entitats culturals de la comarca i tècnics de cultura dels ajuntaments del Gironès. 

 Els mitjans de comunicació generalistes, comarcals i locals  i els propis del sector 

cultural. 

 

 

. 
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RECURSOS TÈCNICS i D’INFRASESTRUCTURES 

El nostre projecte requereix d’espais polivalents d’una banda, i d’espais específics d’una altra a 

causa de les necessitats d’algunes de les activitats que es proposen: 

Recursos d’espais 

 Despatx de Direcció. 

 Zona de Secretaria i Administració. 

 Consergeria. 

 Magatzem de material. 

 Aules: de mida petita i mitjana per donar cabuda a diferents tipus d’activitats. Són de 

20 m2 a 80 m2 per a conferències, tallers, cursos, etc.  

 Esglèsia: espai per a grans actes de fins a 200 persones. 

 Espais d’exposició: amb tot el material necessari. 

Recursos materials 

 Material d’oficina. El necessari per al bon funcionament de les activitats. 

 Projectors, retroprojector i pantalles de petit i gran format, i pantalla tàctil. 

 Equip de so: micròfon inalàmbric, micròfons de peu, etc. 

 Material i recursos informàtics: portàtils i de taula. Wifi. 

 Mobiliari pels despatxos. Recursos per a l’oficina per al funcionament de l’equip 

gestor. 

 Mobiliari per les aules: taules, cadires i el material pel resonsable de l’activitat. 

 

Relacions públiques 

 Servei de bar  i biblioteca  

 PLANTA BAIXA 
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AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
 
Per a l’elaboració d’aquest projecte s’ha realitzat un anàlisi de la realitat que ens serveix com a 

avaluació inicial o punt de partida.  A mesura que avancem i finalitzem les activitats caldrà anar 

avaluant-les, en funció dels criteris que es van establir en la definició dels objectius. 

Igualment al finalitzar cada curs Les Bernardes es realitzarà un grup de discussió que ens 

permetrà veure com avança el projecte, de quina manera i quins aspectes s’hauran de 

modificar o millorar. En totes aquestes avaluacions es vol comptar amb tots els implicats: 

usuaris, polítics, tècnics, agents i usuaris. Així podrem fer una avaluació més integral i més 

eficaç. 

AVALUACIÓ DELS RESULTATS 
 
Per a l’avaluació dels resultats utilitzarem, com s’ha comentat, els criteris quantitatius i 

qualitatius definits en l’apartat d’objectius. Analitzats aquests criteris sabrem si s’han assolit 

els plantejaments inicials. 

 

Objectiu específic: Impulsar noves formes de reflexió humanística 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre d’accions 12  
Registre d’activitats Indicadors qualitatius                        valor desitjat 

Tipologia de les accions Temes d’actualitat 

 

Objectiu específic: Col·laborar amb diferents agents i/o institucions 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre d'agents i/o institucions Mínim 4 Número de convenis 

Indicadors qualitatius                        valor desitjat instrument 

Diversitat d'agents i/o institucions Arquitectura, filosofia, ... Registre d’activitats 

 

Objectiu específic: Potenciar noves exposicions artístiques que usin les noves tecnologies 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre d’exposicions 3  
Exposicions realitzades Indicadors qualitatius                        valor desitjat 

Diversitat de la tecnologia 3D, realitat virtual, etc. 

 

Objectiu específic: Potenciar la línia editorial de Les Bernardes 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre de publicacions 3  

Venta de les publicacions 
Indicadors qualitatius                        valor desitjat 

Diversitat de les publicacions Diferents àmbits cultura 
contemporània. 
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Objectiu específic: Crear cicles trimestrals de conferències i debats 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre de cicles i debats 3 o 4  
Memòria d’activitats Indicadors qualitatius                        valor desitjat 

Tipus de cicles i debats Actualitat i reflexió social 

 

Objectiu específic: Promoure un curs sobre art contemporani i les noves tendències artístiques 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Curs Mínim 1 anual Inscripcions 

Indicadors qualitatius                        valor desitjat instrument 

Tipologia del curs Presencial i/o virtual Memòria 

 

Objectiu específic: Crear beques de residència per a la creació 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre de beques 3 Sol·licituds de beques 

Indicadors qualitatius                        valor desitjat instrument 

Diversitat de projectes Fotografia, escultura,... Memòria 

 

Objectiu específic: Crear cursos de creació literària 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre de cursos 3 Inscripcions 

Indicadors qualitatius                        valor desitjat instrument 

Diferents tècniques Narrativa, conte,... Memòria 

 

Objectiu específic: Crear el cinema més petit del món 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre de cicles Mínim 3  
Persones assistents Indicadors qualitatius                        valor desitjat 

Tipus de projeccions Documental, ficció,... 

 

Objectiu específic: Ser present en els diferents recursos tecnològics i xarxes socials 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre de canals de difusió Mínim 6  
Registre de d’ús i memòria Indicadors qualitatius                        valor desitjat 

Població diana Interval de 18 a 70 anys 

 

Objectiu específic: Formar part de les diferents accions culturals de l’entorn 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre d’accions 2  
Registre de l’activitat Indicadors qualitatius                        valor desitjat 

Rellevància i impacte Públic assistent, impacte en els 
medis 
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Objectiu específic: Incrementar les sol·licituds de cessió d’exposicions i materials en un 50% 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre de cessions 50% més  
Registre de sol·licituds Indicadors qualitatius                        valor desitjat 

Tipus de cessions Pròpies o d’artistes 

 

Objectiu específic: Aconseguir realitzar 2 activitats de Les Bernardes als municipis. 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre d'activitats 2  
Memòria del curs Indicadors qualitatius                        valor desitjat 

Tipus de municipis Amb més població potencial per a 
l'activitat 

 

Objectiu específic: Aconseguir crear reunions de treball periòdiques. 

Indicadors quantitatius                         valor desitjat instrument 

Nombre de reunions 4 Acta de les reunions 

Indicadors qualitatius                        valor desitjat instrument 

Resultat de les trobades Activitats conjuntes organitzades Memòria d’activitats 

 

L’instrument que utilitzarem per analitzar els resultats són tres taules on s’exposaran els 
aspectes positius i els negatius de les nostres accions i per tant del nostre projecte. Les taules 
tindran el següent format: 
 
 
 

ASPECTES POSITIUS 

ELEMENT DE RESULTAT 
 

RAÓ COM MANTENIR-LO 

 
Objectiu específic 

 

 
Motiu del resultat positiu 

 
estratègia 

 
 
 

ASPECTES NEGATIUS 

ELEMENT DE RESULTAT 
 

RAÓ COM MODIFICAR-LO 

 
Objectiu específic 

 

 
Motiu del resultat negatiu 

 
Estratègia 

 
 
 

ASPECTES  A COMENTAR 

ELEMENT DE RESULTAT 
 

RAÓ COM MODIFICAR-LO 

 
Situació 

 

 
Motiu  

 
Estratègia 
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AVALUACIÓ DEL PROCÉS 
 
Per a l’avaluació de procés es tindrà en compte si el funcionament plantejat en aquest projecte 
ha estat positiu o negatiu. Així avaluarem els següents indicadors: 
 

 Aspecte temporal: assoliment de la proposta de calendari en les accions previstes. 

 Organització de l’equip. 

 Control pressupostari. 

 Comunicació. 

 Infraestructures. 

 Dificultats i problemàtiques sorgides. 
 
AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
Es realitzarà un balanç econòmic a nivell d’ingressos i de despeses. Bàsicament, es prendrà 
especial atenció a les possibles desviacions dels imports previstos a les partides i de les raons 
que les han causat. De la mateixa manera es farà si hi ha hagut romanents de tresoreria, 
beneficis o ingressos extraordinaris.  
 

IMPACTE DEL PROJECTE 

Ens serà complicat saber si realment s’assoleix la finalitat del projecte Bernardes 2025 ja que cal temps 

(possiblement molt temps) per tal de poder obtenir indicadors clars i consolidats que així ho demostrin. 

Amb tot, les avaluacions periòdiques si que ens marquen el camí en el que ens trobem i, per tant, ens 

orienten. Aquests resultats de l’avaluació sumativa ens permetran modificar o variar aquelles accions o 

plantejaments poc adequats, i ens possibilitarà reforçar els que tinguin un bon funcionament. 

INTRUMENTS PER A L’AVALUACIÓ 

Per tal de recollir dades i informació (quantitativa i qualitativa) s’utilitzarà en quest projecte un seguit 

d’instruments o mitjans, alguns dels quals ja previstos: 

 Enquestes al finalitzar les activitats. 

 Registre: d’activitats, sol·licituds, exposicions, etc. 

 Grups de discussió (entre tots els implicats en les accions i el projecte). 

 Mitjançant l’observació. 
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