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RÀDIO BEGUES, LA VEU BEGUETANA 

Els orígens de l’establiment d’una emissora de ràdio al municipi de Begues es remunten a finals dels 
anys 50 del segle XX, quan sorgeix la primera iniciativa popular de creació i manteniment d’una estació 
de ràdio amb continguts centrats en l’àmbit municipal. A partir d’aleshores, i fins a la primera dècada 
dels anys 2000, els diferents projectes passen per etapes de major i menor impuls, tant ciutadà com 
institucional.  

És a partir de l’any 2008, arrel del 1r fòrum del Projecte Educatiu de Begues (PEB), i amb més intensitat 
des de l'any 2010, en el marc el 2n Fòrum del PEB, quan, a proposta del Consell de Joves, s’aposta per 
la creació d’un espai de ràdio local, i l’Ajuntament hi dóna ple suport. La primera prova pilot de Ràdio 
Begues es fa al setembre de 2010, coincidint amb la realització de la 1a Mostra d’Entitats. Des 
d’aleshores, amb diferents fórmules i nivells d’intensitat, l’emissora ha anat donant sortida a les 
inquietuds de desenes de voluntaris i voluntàries que han contribuït a generar programes de tot tipus. 

Arribats a aquest punt, l’Ajuntament de Begues vol donar l’impuls definitiu a Ràdio Begues, amb l’interès 
posat en establir una emissora municipal que neixi de la voluntat institucional, però que sigui efectiva 
gràcies a la implicació de tots els beguetans i beguetanes, artífexs finals d’aquest mitjà audiovisual públic. 
Una ràdio amb un sistema de funcionament de model professional, malgrat que es nodreixi del 
voluntariat i la coparticipació com a elements de generació de continguts. 

És amb aquesta voluntat que l’Ajuntament de Begues, va treballar durant l’any 2016 en diferents línies 
estratègiques amb l’objectiu d’avançar sobre el model d’emissora de ràdio pel qual aposta el consistori: 

 

�� Establiment del marc normatiu 

�� Preservació del material generat en etapes anteriors 

�� Consolidació d’un equip de col·laboradors estables i interacció de l’emissora amb entitats, 
col·lectius i institucions 

�� Estandardització dels canals de difusió de continguts 

�� Creació i consolidació del model de temporades trimestrals de programació 

 

Durant el període 2017-2019 s’han consolidat definitivament molts d’aquests objectius inicials, i s’ha 
iniciat un nou projecte de programació, més dinàmic, més plural, més participatiu i més divers. 

L’any 2020, la incidència global de la pandèmia de la covid-19 impactà també en la població de Begues 
i la seva ràdio municipal. Ha calgut reformular bona part dels continguts, adaptar la programació a les 
circumstàncies de confinament i modificar molts dels objectius previstos per enguany. 

�  
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LA INCIDÈNCIA DE LA PANDÈMIA 

La pandèmia de la COVID-19 va arribar en plena producció i emissió de la Temporada d’Hivern de 
Ràdio Begues. La capacitat de reacció del propi mitjà va fer possible reaccionar amb gran celeritat 
davant dels esdeveniments i adaptar els continguts al nou escenari sense renunciar a la seva emissió. 

En aquest sentit cal destacar la gran capacitat d’adaptació que es va produir des d’una triple vessant: 

•� La coordinació de l’emissora va reaccionar amb gran agilitat, reconduint l’estructura 
organitzativa i de funcionament i donant resposta immediata a les necessitats de producció 
al nou escenari. 
 

•� Els equips tècnics i de continguts van preparar l’estudi de Ràdio Begues per al seu 
confinament, evitant que un llarg període sense ús malmetés els equips tècnics. Alhora, 
van habilitar dos estudis domiciliaris i van habilitar mecanismes d’enregistrament a 
distància.  

 
•� El voluntariat es va comprometre d’una manera directa i immediata amb el nou escenari, 

permetent el manteniment de la programació tot i les dificultats del nou escenari i de les 
característiques del nou sistema d’enregistrament de programes.  

 

Per tot plegat, mereix menció especial el gran esforç tècnic i personal fet especialment durant les 
primeres setmanes de confinament per tal de donar continuïtat al servei i esdevenir un veritable mitjà 
de comunicació públic al servei de la ciutadania i de la informació relacionada amb la gestió de la 
pandèmia a Begues.  

Al llarg de tot l’any cada un dels programes en emissió es va adaptar a la nova realitat en la mesura de 
les seves possibilitats i continguts: 

•� La Ginesta Recomana: Malgrat els mesos de tancament de la Biblioteca La Ginesta, el 
programa va mantenir la seva emissió mensual, portant fins als domicilis beguetans 
recomanacions de productes culturals adaptades al confinament. 
 

•� Memòries:  El col·lectiu de la gent gran va ser un dels més afectats per la pandèmia, havent 
d’establir mesures de prevenció especials en tractar-se d’un col·lectiu de risc. Tot i així es van 
habilitar canals per poder mantenir en emissió el programa, amb gravacions telemàtiques o 
fins i tot desplaçant equips de gravació als seus propis domicilis. Era important mantenir en 
antena el programa també com a element de socialització del col·lectiu i per evitar que el seu 
aïllament físic no esdevingués també aïllament social o emocional. 
 

•� La Casa Ofala: El programa s’ha mantingut en emissió fora de l’estudi de Ràdio Begues, amb 
gravacions en format telemàtic o desplaçant equips al centre de persones refugiades. Els 
continguts i el format del programa s’ha hagut d’adaptar a les noves circumstàncies.  
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•� Generació B: El programa es va aturar durant la temporada de tardor donades les pròpies 
circumstàncies que travessava el col·lectiu educatiu, amb les dificultats pròpies de l’inici del 
curs en les noves circumstàncies de prevenció col·lectiva. Durant les setmanes de confinament, 
el programa es va obrir a nous formats i va servir d’altaveu de la ciutadania jove, donant 
entrada -per exemple- a la participació del Consell d’Infants i a continguts especials. 
 

•� Begues Viu: El programa presentat per Nil Muñoz s’ha especialitzat en el seguiment a peu 
de carrer de la incidència de la pandèmia a Begues. Des del primer moment, el programa va 
abandonar l’estudi i es va centrar en la cobertura amb equip mòbil del seguiment a col·lectius 
afectats per la pandèmia i a prestar informació i entrevistes a peu de carrer. 
 

•� Singulars: El programa d’entrevistes de Ràdio Begues ha centrat bona part dels seus 
continguts en els protagonistes directes o indirectes d’aquesta pandèmia. Però també ha sabut 
trobar el moment per donar protagonisme a aquells beguetans i beguetanes que tenen coses a 
explicar, ja sigui des de la seva vessant personal o professional. Per fer-ho, s’han habilitat 
mecanismes d’enregistrament telemàtic per evitar l’ús presencial de l’estudi. 
 

•� Programes especials: Al marge de la programació regular de l’emissora, al llarg de la 
temporada s’han dut a terme continguts especials, vinculats a la pròpia pandèmia però també 
a d’altres factors d’actualitat local. Sempre amb l’objectiu de respondre de manera àgil a les 
necessitats de cada moment. 
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PREMI RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA 

Tot i els mals moments que ens ha deixat aquest 2020, l’any també ha dut una bona notícia per a 
Ràdio Begues. L'espai, protagonitzat per usuaris del Centre d'Acollida de Persones Refugiades de 
Begues, ha estat reconegut pel Premi Ràdio Associació de Catalunya, en la categoria d'Inclusió. El 
lliurament dels guardons va tenir lloc el dia 8 d’octubre al Gran Teatre del Liceu. 
 
La Casa Ofala és un espai que compta amb el suport de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat 
(CCAR) i que dóna veu a les persones residents al Centre d'Acollida de Persones Refugiades de 
Begues. El programa es va emetre per primer cop l'octubre del 2019 i, a través d’ell, les persones del 
Centre d'Acollida expliquen les seves experiències. 
 

 
La gala de la vintena edició dels Premis Ràdio Associació, que reconeixen la millor ràdio en català, es va 
celebrar a la sala Foyer del Gran Teatre del Liceu i va ser presentada pels humoristes radiofònics Òscar 
Dalmau i Òscar Andreu. En representació del programa de Ràdio Begues van recollir el guardó Maria 
Llauradó, tinenta d'alcaldia d'Administració Oberta de l'Ajuntament de Begues; Esther Rufas, 
coordinadora de Ràdio Begues; i Flavia de Fréminville, tècnica d'acollida de CEAR. Per fer extensiu el 
reconeixement a tot l'equip implicat en el programa, l’endemà de la gala l'alcaldessa de Begues, 
Mercè Esteve, va oferir una recepció a l'equip tècnic de l’emissora i a una representació dels voluntaris. 
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NIVELL DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 2020 

Consolidar el nou format de programació, amb espais troncals d’emissió setmanal i espais 
temàtics d’emissió mensuals. 

 
•� Objectiu acomplert: malgrat les dificultats per mantenir la programació estable, 

especialment en els mesos més durs del confinament, s’han pogut mantenir en antena, 
en bona mesura, el conjunt de programes engegats l’any 2019. 

 

Mantenir l’estructura de programació actual, formada per 3 temporades a l’any i amb 
continguts propis i d’estrena 3 dies a la setmana durant cada temporada:  

-� Temporada d’Hivern: 9 setmanes d’emissió 
-� Temporada Primavera-Estiu: 10 setmanes d’emissió 
-� Temporada de Tardor: 9 setmanes d’emissió 

 
•� Objectiu acomplert: malgrat les dificultats per mantenir la programació estable, 

especialment en els mesos més durs del confinament, s’ha pogut mantenir l’estructura 
de programació fixada, amb variacions en el nombre de setmanes d’emissió. 

 
-� Temporada d’Hivern: 10 setmanes d’emissió 
-� Temporada Primavera-Estiu: 8 setmanes d’emissió 
-� Temporada de Tardor: 8 setmanes d’emissió 

 
Consolidar l’audiència dels nous programes temàtics creats: Generació B! i La Casa Ofala 
essencialment. 

•�Objectiu no assolit: tot i l’augment d’audiència registrat en programes com el Begues Viu, 
el Memòries o La Ginesta, i el manteniment de l’audiència del programa Singulars, 
precisament els espais Generació B! i La Casa Ofala, han registrat un descens del nombre 
mitjà de reproduccions per capítol. Possiblement degut a les variacions de format 
motivades per la pandèmia, que van obligar a modificar el tipus de continguts i la 
participació de persones convidades en els espais.  

Diversificar els continguts dels programes troncals: Begues Viu i Singulars. 

•� Objectiu acomplert: precisament la pròpia pandèmia ha facilitat incorporar nous 
continguts i formats a aquests programes, adaptant-los a les circumstàncies tant en 
forma com en temàtiques. Tots dos programes s’han convertit en reflex de l’esdevenir 
de la pandèmia, donant cobertura al seguiment de la incidència tant des del punt de 
vista individual de professionals, com de col·lectius ciutadans implicats d’una manera o 
altra amb la pandèmia. El programa Begues Viu, a més, ha abandonat l’estudi (o la 
gravació en estudi domiciliari)  
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Fer més visible el paper de Ràdio Begues tant dins com fora del municipi. 

•�  Objectiu acomplert parcialment: l’obtenció del Premi Ràdio Associació de Catalunya per 
al programa La Casa Ofala ha permès donar visibilitat a l’emissora, tant dins com fora 
del municipi. S’ha posat en valor la tasca que realitzen les emissores petites com la 
nostra, si bé les circumstàncies pròpies de la pandèmia i el confinament no s’han traduït 
en un augment del seguiment per la via de l’audiència, tal i com es desprèn de les dades 
de seguiment que analitzarem en aquesta Memòria més endavant. 

Mantenir la col·laboració del voluntariat de forma estable posant en valor la seva tasca, i 
disposar d’una borsa de voluntariat que pugui donar suport puntual a les actuacions. 

 

•� Objectiu acomplert parcialment: es manté consolidada la participació de la xarxa actual 
de voluntariat, però les circumstàncies pròpies de la pandèmia no han possibilitat 
l’establiment de mesures que permetin avançar en la creació d’una xarxa de 
col·laboracions puntuals.  

 

Mantenir la col·laboració amb la comunitat educativa, a través de tallers de formació i la 
participació en els continguts de l’emissora. 

•�  Objectiu descartat: les dificultats organitzatives i de gestió de la pandèmia que han hagut 
d’afrontar els centres educatius no han permès establir nous mecanismes de participació 
d’aquest col·lectiu. La limitació de les activitats presencials, a més, tampoc no ha permès 
l’organització de tallers de formació. 

 

Fer més àgil la capacitat de l’emissora davant de les necessitats de cada moment (adaptació de 
continguts, possibilitats tècniques, polivalència de l’equip tècnic i de voluntariat, etc.).  

•� Objectiu acomplert: precisament si d’alguna cosa ha servit la pandèmia ha estat per 
posar a prova la capacitat de l’emissora per adaptar-se als requeriments tècnics i socials 
de cada moment. La capacitat de reacció de l’emissora s’evidencia, per exemple, amb el 
fet que dos dies després de la declaració de l’Estat d’Alarma i del confinament domiciliari, 
la Ràdio ja disposava d’estudis domiciliaris habilitats que van permetre l’emissió de 
continguts de forma telemàtica. L’adaptació de continguts també es va efectuar de 
forma àgil, així com la capacitat del voluntariat per adaptar-se de forma ràpida a les 
circumstàncies pròpies del moment.    

 

�  
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L’EQUIP DE VOLUNTARIAT 

Aquest 2020 s’ha mantingut el nombre de col·laboradors i col·laboradores estables de 
l’emissora: 

 

Voluntariat continuat: 

��Nil Muñoz (conductor del programa ‘Begues Viu’) 

�� Imma Grau, Ana López i Lali Garcia (conductores del programa ‘La Ginesta’) 

��Òscar Pérez (conductor del ‘Singulars’) 

��Gemma Nicolau (conductora del programa ‘Singulars’) 

�� Rosita Esteve, Ramon Domènech, Salvador Òdena, Ester Gil i Montse Nadales 
(col·laboradores del programa ‘Memòries’) 

��Nerea García i Andrea Tormo (conductores del programa ‘Generació B’) 

��Ginés García, Flavia de Fréminville i tot el grup de persones refugiades del Centre d’Acollida 
Humanitària de Begues (col·laboradors del programa ‘La Casa Ofala’) 
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ELS CANALS DE DIFUSIÓ 

Durant 2020 s’han mantingut actualitzats (a nivell de disseny i continguts) els diferents canals 
de difusió de Ràdio Begues: pàgina web, canal Ivoox, pàgina a Facebook i perfil de Twitter. A 
més, les necessitats derivades de l’enregistrament de programes en confinament, ha obligat a 
la creació de nous dissenys gràfics per a il·lustrar els continguts de cada espai radiofònic. 

PÀGINA WEB  

PÀGINES DE PROGRAMES  
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CANAL IVOOX 
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LA PROGRAMACIÓ DE 2020 

LA GINESTA 
El primer dimarts de cada mes, la Biblioteca La Ginesta  es converteix en la protagonista de 
Ràdio Begues. I ho fa per acostar-nos, de la veu de les seves bibliotecàries, les millors 
recomanacions de llibres, pel·lícules, contes, còmics, revistes,… i qualsevol altra producte 
cultural que La Ginesta posa a l’abast de totes les beguetanes i beguetans. 
 
Emissions: 
 Temporada Hivern: 3 capítols 
 Temporada Primavera-Estiu: 2 capítols 
 Temporada Tardor: 2 capítols 
 

 Núm. de Capítols 
Descàrregues i 

escoltes 
Accessos Abast a xarxes 

socials 

Gener     

Febrer 1 8 32 1.193 

Març 2 7 79 2.674 

Abril     

Maig 1 7 8 1.398 

Juny 1 8 28 1.818 

Juliol     

Agost     

Setembre     

Octubre     

Novembre 1 4 1 849 

Desembre 1 2 0 1.029 

TOTAL 7 36 149 8.961 

Mitjana d’escoltes per programa: 26  
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MEMÒRIES
Les reflexions setmanals sobre història i històries de Begues. L’estudi de Ràdio Begues 
s’omple d’avis, àvies, gent gran, gent sàvia,… que comparteixen amb nosaltres els seus 
records, vivències i anècdotes d’un temps que ja ha passat. Perquè la història d’un poble 
l’escriu la suma de les petites històries individuals de tots els que en formem part. 

Emissions: 
Temporada Hivern: 3 capítols 
Temporada Primavera-Estiu: 2 capítols 
Temporada Tardor: 2 capítols 

Núm. de 
Capítols 

Descàrregues i 
escoltes 

Accessos Abast a xarxes 
socials 

Gener 

Febrer 1 14 23 1.095 

Març 1 17 29 1.262 

Abril 1 14 19 1.520 

Maig 1 18 385 3.005 

Juny 1 12 35 1.634 

Juliol 

Agost 

Setembre 

Octubre 

Novembre 1 4 3 962 

Desembre 1 4 2 923 

TOTAL 7 83 496 10.401 

Mitjana d’escoltes per programa: 83 
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GENERACIÓ B! 
A Ràdio Begues, les nenes i els nens també hi tenen el seu espai. Generació B! és el programa 
mensual destinat al mon de la infància, l’adolescència i l’educació. L’espai on ells i elles són 
protagonistes, però també les seves famílies i els col·lectius del poble que es dediquen a l’acció 
en favor d’aquests grups d’edat. 
 
Emissions: 
 Temporada Hivern: 2 capítols 
 Temporada Primavera-Estiu: 2 capítols 
 Temporada Tardor: 0 capítols 
 

 Núm. de Capítols 
Descàrregues 

i escoltes  Accessos 
Abast a xarxes 

socials 

Gener     

Febrer 1 27 67 1.497 

Març 1 27 53 748 

Abril     

Maig 1 112 24 1.870 

Juny 1 18 13 1.569 

Juliol     

Agost     

Setembre     

Octubre     

Novembre     

Desembre     

TOTAL 4 184 157 5.684 

Mitjana d’escoltes per programa: 85  
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LA CASA OFALA 
CEAR – Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat gestiona a Begues un Centre d’Acollida 
Humanitària. Aquesta casa del nostre poble s’ha convertit en un punt de trobada de tota la 
comunitat; un espai d’intercanvi d’experiències vitals, de cooperació i de vida. I ara, ‘La Casa 
Ofala’ arriba a Ràdio Begues per demostrar que l’acollida i el refugi es materialitzen dia a dia, 
sovint amb petites accions que coneixerem mes a mes en aquest programa. 
 
Emissions: 
 Temporada Hivern: 2 capítols 
 Temporada Primavera-Estiu: 2 capítols 
 Temporada Tardor: 2 capítols 
 

 Núm. de 
Capítols 

Descàrregues i 
escoltes Accessos Abast a xarxes 

socials 

Gener     

Febrer 1 69 78 2.088 

Març 1 71 65 1.596 

Abril 1 75 29 1.603 

Maig     

Juny 1 34 51 2.683 

Juliol     

Agost     

Setembre     

Octubre 1 7 12 469 

Novembre 1 18 7 1.676 

Desembre     

TOTAL 6 274 242 10.115 

Mitjana d’escoltes per programa: 86  
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SINGULARS 
Cada dimecres, a Ràdio Begues, espai per a l’entrevista. Perquè volem conèixer les persones 
que fan Begues dia a dia. Amb la seva feina, les seves inquietuds, els seus somnis i les seves 
reflexions. Perquè la suma de totes les singularitats fa possible la pluralitat de conforma Begues. 
Cada dimecres, et convidem a conèixer les teves veïnes i veïns. Una conversa agradable i 
propera, com qui queda per xerrar al voltant d’un cafè. 
 
Emissions: 
 Temporada Hivern: 10 capítols 
 Temporada Primavera-Estiu: 8 capítols 
 Temporada Tardor: 8 capítols 
 

 Núm. de Capítols Descàrregues i 
escoltes Accessos Abast a xarxes 

socials 

Gener     

Febrer 4 57 218 5.926 

Març 4 84 260 7.034 

Abril 2 17 53 3.033 

Maig 4 170 429 10.467 

Juny 3 49 268 6.742 

Juliol 1 6 25 1.651 

Agost     

Setembre     

Octubre 1 22 10 671 

Novembre 4 63 42 4.785 

Desembre 3 23 50 5.430 

TOTAL 26 491 1.355 45.739 

Mitjana d’escoltes per programa: 70  
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BEGUES VIU 
El magazine general de Ràdio Begues, que cada temporada adapta els seus continguts i formats 
a les necessitats del moment. De la mà d’en Nil Muñoz, el programa copsa el dia a dia de 
persones i col·lectius, visita espais i equipaments del poble i, en definitiva, obre els micros de la 
ràdio a allò que passa en cada moment. 
 
Emissions: 
 Temporada Hivern: 9 capítols 
 Temporada Primavera-Estiu: 9 capítols 
 Temporada Tardor: 8 capítols 
 

 Núm. de 
Capítols 

Descàrregues i 
escoltes Accessos Abast a xarxes 

socials 

Gener     

Febrer 4 25 55 5.175 

Març 2 21 20 2.968 

Abril 3 62 60 5.503 

Maig 4 72 77 6.559 

Juny 4 69 217 5.873 

Juliol 1 13 15 1.557 

Agost     

Setembre     

Octubre 1 20 24 1.556 

Novembre 4 114 164 7.307 

Desembre 3 33 33 3.982 

TOTAL 26 429 665 40.480 

Mitjana d’escoltes per programa: 42  
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PROGRAMES ESPECIALS 
 
La pandèmia de la covid-19 ha obligat aquest 2020 a reformular també els continguts especials 
de Ràdio begues. Les dues cites anuals de l’emissora amb els seus directes de carrer s’han hagut 
d’anul·lar. Els continguts especials propis de Sant Jordi, que s’oferien cada any en directe, s’han 
integrat en el programa ‘Begues Viu’, que va oferir una setmana temàtica dedicada a la cultura.  
 
La programació especial de l’any ha mantingut la seva cita amb el teixit associatiu, amb l’emissió 
d’un programa especial amb motiu de la 13a Mostra d’Entitats, en emissió prèviament 
enregistrada. Amb motiu de la pandèmia de la covid-19, es va oferir també una entrevista 
especial amb l’alcaldessa de Begues durant les primeres setmanes del confinament. 
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DADES DEL CONJUNT DE PROGRAMES ESPECIALS  
 
 

 Núm. de 
Capítols 

Descàrregues i 
escoltes Accessos Abast a xarxes 

socials 

Gener     

Febrer     

Març 1 21 56 709 

Abril     

Maig     

Juny     

Juliol     

Agost     

Setembre 1 89 74 461 

Octubre     

Novembre     

Desembre     

TOTAL 2 110 130 1.170 

Mitjana d’escoltes per programa: 120  

�  
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2020, LA RÀDIO EN XIFRES 

Aquestes són algunes  les xifres que s’han assolit durant aquest any 2020: 

 

��Nombre de programes emesos: 78 

-� Especials: 2 capítols 

-� La Ginesta: 7 capítols 

-� Memòries: 7 capítols 

-� Generació B: 4 capítols 

-� La Casa Ofala: 6 capítols 

-� Singulars: 26 capítols 

-� Begues Viu: 26 capítols 

��Hores de programació estable realitzada: 28 hores 

��Hores de programació especial: 2,5 hores 

��Hores de programació en directe: 0 hores 

��Col·laboradors/es estables: 20 persones 

��Nombre de convidats i entrevistats en la programació: 138 persones 

��Nombre d’entitats participants en la programació: 28 entitats 
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2021, LA RÀDIO QUE VE 

Ràdio Begues treballa per assolir els següents objectius per aquest proper any 2021: 

��Mantenir el nombre de programes i persones col·laboradores, sense que el desgast físic i 
emocional ocasionat per la situació de pandèmia tingui efectes en la programació i el 
funcionament de l’emissora. 

��Mantenir l’estructura de programació actual, formada per 3 temporades a l’any i amb 
continguts propis i d’estrena 3 dies a la setmana durant cada temporada:  

-� Temporada d’Hivern: 9 setmanes d’emissió 
-� Temporada Primavera-Estiu: 10 setmanes d’emissió 

-� Temporada de Tardor: 9 setmanes d’emissió 
 

��Mantenir la capacitat de reacció ràpida (tècnica i de continguts) per afrontar qualsevol 
eventualitat generada per la pandèmia. 

��Mantenir les actuals estructures de continguts de cada programa en emissió, però 
introduint lleugeres modificacions que permetin donar cert aire de renovació a aquelles 
seccions que puguin acusar un major desgast . 

�� Recuperar les emissions en directe i/o des del carrer estroncades l’any anterior, sempre 
que la situació de pandèmia ho permeti. 

��Mantenir la col·laboració del voluntariat de forma estable posant en valor la seva tasca, i 
disposar d’una borsa de voluntariat que pugui donar suport puntual a les actuacions. 

 

 

 


