
 

 

Acte Reunió Comissió de la gent gran 

 

DATA: Dimecres 7 de febrer 2018  

PARTICIPANTS: 8 persones. 

LLOC: Centre Cívic 

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA: Valoració trimestre passat 

Espai Nou (Setembre-Desembre 2017-18) 

ACORDS:  

- Taller manualitats:  

o La decoració va ser molt maca, però fer adorns per penjar 

en un espai tan alt i gran, ha dificultat molt el muntatge i 

desmuntatge.  

o Per l’any vinent: fer adorns  més petites, sense necessitat 

de penjar o decorar tot l’espai.  També caldrà refer el 

pessebre (més gran)  

o Fer coses per solidaritat. Amb les  manualitats que es 

facin es participarà en un  mercat solidari i els diners que 

es recaptin aniran  destinats al Hospital San Joan de Deu.   

 

- Festa de Nadal de la gent gran: valoració positiva. Aspectes 

a destacar: 

o Quantitat de menjar correcte i l’adequat 

o Reduir horari i començar a les 16.30h 

o Repetir format del lot: utilitzar caixes com a base 

o Venta de tiquets només per a gent gran 

o Bona participació dels pares durant la festa, molt respecte 

i només van estar-hi durant les actuacions.  

 



- Servei d’àpats: millora del funcionament del servei arrel de la 

creació del grup de whatssap, ja que permet una millor 

coordinació entre els voluntaris i Esther.  

o Regular l’autorització de les noves persones que rebin 

aquest servei. Tenir present que es necessita 

l’autorització de Serveis Socials i/o Esther. Comunicar-ho 

sempre.   

o Usuari X: li porten el menjar de forma esporàdica. Cal 

parlar amb restaurant i Usuari X per acordar/ aquest 

servei esporàdic.  

 

- Horari Espai Nou: tal i com es va acordar,  durant les 

vacances i dies festius del centre cívic, la gent gran disposa de 

l’antic ambulatori com a espai de la gent gran.  El responsable 

de les claus és en Jaume.  

 

- Teatre: reprendre el taller de teatre que feia en Jaume, 

comptant amb el suport de l’associació de la gent gran.  

 

TANCAMENT: propera reunió el Dimecres 7 de Març per parlar 

activitats i esdeveniments segon i tercer trimestre (Festa d’estiu, 

dinar de la gent gran, activitats Sant Jordi, sortides culturals, etc.    


