
Benvinguts 



Qui som? 

Som una associació privada sense ànim 
de lucre, adscrits a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Va ser fundada 
el juliol de 2001. 

 
Pel nostre origen estem oberts a escoltar 
conèixer i difondre el pensament i la 
cultura per ajudar a enriquir 
intel·lectualment les persones de més de 
55 anys. 

 
El nostre projecte socio-cultural vol 
reforçar entre els  socis, les actituds de 
formació permanent i proactivitat social. 
 



 

Estimular l’activitat intel·lectual i la participació activa de les persones de 
més de 55 anys de Sant Cugat i entorn. 
 
Facilitar una vida emocional equilibrada i plena, en una etapa de la vida de 
les persones cada vegada més llarga i amb més qualitat. 
 
Adquirir o actualitzar nous coneixements que aporten una vida plenament 
activa i gens ociosa. 
  
Espai on trobar-se amb persones interessades per la cultura i la bona 
convivència. 

         Què fem? 



Les matèries que formen el nostre camp 
d’atenció son: 
 
Humanitats: Història, Geografia, Viatges, 
Literatura, Música, Art, etc. 
 
Ciències Aplicades: Economia, Sociologia, 
Medicina, Clima, etc. 
 
Visites culturals, basades en camps d’interès 
dels socis i en relació algunes conferències del 
curs. 
 
Pel curs 2021-2022, tenim programades més 
de 100 jornades d’activitats.  
 

 

Activitats  
CONFERÈNCIES 
 
 
 
TERTÚLIES 
 
 
 
FORMACIÓ  
EN TIC 
 
 
 
SEMINARIS 
 
 
 
GRUPS  
DE LECTURA 
 
 
 
VISITES 
CULTURALS  



Fites més rellevants 

2001 

2002 

2014 

2017 

2020 

2021 

Fundació de l’Aula 

Creació de la nostra Seu Social 

Creació de la primera web 

Presència de l’Aula a les Xarxes Socials 

Estrenem activitats en línia (ZOOM) 

20 è Aniversari Fundació – Arribem a les 1000 conferències 



Reconeixements 

Premi 
Santcugatenc 
de l’Any 2002 

Premi Ciutat 
Sant Cugat 
2005  

Premi  
Venus de 
Sant Cugat. 
Rotary Club 
2011 

Premis Ajuntament  
Sant Cugat: 
10è Aniversari 2001 
20è Aniversari 2021 



Visibilitat pública de l’Aula 

 EXTERNA                                                           INTERNA 
 

Presència setmanal al TOT S. Cugat    Participants en activitats  7.000 / any           

Edició impresa  16.500 exemplars       Publicació setmanal          400 lectors 

Edició digital 130.000 usuaris          (L’Aula informa)       

Cugat Media:            Conferenciants  

Radio i Agenda Pública           i ponents externs                  > 60/any 

TV. Sant Cugat    

Altres canals digitals   

 

WEB (www.aulasantcugat.cat)          9.000   visites/ any 

Instagram  @aulasantcugat                   650   seguidors 

Facebook   @aulasantcugat                   100   seguidors 

 



Finançament 

 
 

SOCIS   NUMERARIS 

 

 
 

SOCIS INSTITUCIONALS, 
D’HONOR I PROTECTORS 
CORPORATIUS 

 

 

Base econòmica de l’Aula. Amb les 
seves quotes proveeixen una part 
dels recursos que l’Aula necessita 
per sostenir les seves activitats. 

 

 

 

Són les Institucions, Empreses i 
Comerços que ens donen suport, 
per completar el cost de la 
programació d’activitats de l’Aula. 

 



Raons per patrocinar-nos 

Contribuirà a sostenir una Associació que treballa per la millora socio-
cultural de la Gent Gran de Sant Cugat. 
  
Reforçarà la seva imatge social, a l’utilitzar el patrocini de l’Aula com 
element comunicatiu. 
 
Els propis mitjans de difusió de l’Aula reforçaran la presència de la seva 
marca entre els socis, voluntaris i públic en general. 

  



Presència pública dels patrocinadors 

Reforcem la imatge i notorietat dels nostres patrocinadors: 
 

ACTES PRESENCIALS 

Exhibim un roller amb el nom dels patrocinadors 

MITJANS  IMPRESOS 

Pàgina publicitària trimestral amb el nom dels 
patrocinadors (TOT St. Cugat) 

Memòria Anual de l’Aula (socis i mitjans) 

Tríptics i impresos de difusió general 

Recomanació/difusió entre els socis de la marca i serveis 
dels patrocinadors 

MITJANS TECNOLÒGICS 

WEB: Presència de totes les firmes patrocinadores 

Els Socis d’Honor disposen d’un link a les seves webs 



Us mantenim al dia 

Els mantindrem informats setmanalment de 
totes les activitats a desenvolupar. 

 

Transparència amb la informació de la gestió 
econòmica i resultats de cada exercici. 

 

Facilitem informe anual amb dades 
econòmiques i de les activitats de l’Aula.  



Nivells de col·laboració 

SOCIS D’HONOR                                      Des de  1.200 €/ any 
  
SOCIS PROTECTORS CORPORATIUS      Des de     120 €/ any 
  
PATROCINI ACTES                                    Cicles de conferències 
               i seminaris 
  
DONACIONS                                             Donació econòmica 
 
CESSIÓ D’ESPAIS                         Cessió de sales per les 

              nostres conferències 

 



Patrocinadors actuals 
ARPALI, Papereria – Copisteria 

 BONAPARTE    

BRASA LA BOLERA, S.L.    

CARNISSERIES SAGARRA    

CENTRE D’ESTÈTICA QUIROS    

CENTRE SANITARI CAN MORA    

CLÍNICA DENTAL DRA. JAUME 

ELIA JARDINERIA    

FARMÀCIA RIERA RIVIERE    

FINQUES BACHS    

GL’S BEAUTY SALON   

JOAN PROS  

LLIBRERIA ALEXANDRIA   

 

 

MES MARCS 

 MIQUEL MERAYO DISSENY 

ORDINASOFT    

ORNALLAR    

PAPIOL CATIFES    

PASTISSERIA SÀBAT    

PISCINES SANT CUGAT    

RIDOX    

SACUM, S.L.    

SYNCHROPACK, S.A.    

TEA SHOP    

VINS NOE, S.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contacte amb l’Aula 

ASSOCIACIÓ AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

PER A LA GENT GRAN DE SANT CUGAT 

 

JOSEP J. BOIX 

 

c/  Dos de Maig, 2 bis  

08172 Sant Cugat del Vallès 

Telf.: 935836696 (matins) 

a/e: aula@aulasantcugat.cat 

 


