
ACTE REUNIÓ COMISSIÓ GENT GRAN 

 

DATA: Dimecres 7 de març de 2018 

HORA: D’11 A 12 H 

PARTICIPANTS: 11 persones  

ACORDS:  

- Repàs de l’ordre del dia de la reunió anterior.  

 Tot correcte, però tenir en compte que els missatges del grup 

de whatssap han de ser més concisos .  

 

- Taller de Sant Jordi. La proposta ha tingut una bona acollida per 

part de la comissió:  

 S’ha acordat quedar el Dimarts 15 de març a les 17h a 

l’Espai Nou per organitzar el taller. Principalment el taller es 

farà durant 4 o 5 Dijous per la tarda 

 

- Marxa Nòrdica: se’ls hi ha explicat el programa de marxa nòrdica 

impulsat per la Diputació de Barcelona, tot aclarint que es tracta d’un 

projecte pilot adreçat a la gent gran. Se’ls ha convidat a participar-hi 

i a iniciar-se en aquest tipus d’activitat física. Finalment s’hi han 

apuntat a la marxa nòrdica 6 persones de la comissió.  

 

- 33ª Festa de la gent gran. Recordatori dinar de la gent gran. En 

aquest punt se’ls hi ha explicat que hi haurà baixa per part de les 

Havarenes. Això fa que s’hagi de contractar algú extern, ja sigui un 

animador/ banda sonora/DJ, etc.,  per tal de dinamitzar la part final 

de la festa, tot adaptant-se al gust de a gent gran i comptant amb un 

pressupost acurat.  

 

- Precs i preguntes:  
 

 S’ha proposat per part de la comissió començar un nou taller 

de ganxet per treballar grans i petits en aquesta activitat. Per 
tant, caldria mirar la possibilitat d’incorporar aquesta taller al 

programa de l’Espai Nou (Lloc on es podria fer, l’horari per a 
que puguin participar grans i petits, inscripcions dels nens i 
nenes, etc.) 

 

 PROPERA REUNIÓ:   

 Data: Dimecres 4 d’abril 

 Hora: 11 h 

 Lloc: Despatx Esther.  


