
Acta Comissió de la gent gran 

DATA: Dimecres 11 d’abril a les 11h 

PARTICIPANTS: 11 persones.   

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA: revisió de l’ordre del dia 

anterior per explicar-ne les novetats en relació als punts treballats 

fins ara. 

ACORDS:  

- Taller costura: exposar que es va fer la reunió just el dia 

anterior acta dia 10/04/2018) per acordar el següent: 

o Data inici taller: 20 de setembre de 2018/setmanalment 

o Material necessari: a càrrec d’Imma Grau, excepte 

didals que els portaran els alumnes i botons i fils que ho 

portarà la Josefa 

o Usuaris: 6 anys en endavant. També podran participar 

els pares 

o Lloc: Biblioteca la Ginesta  

En relació aquest taller també s’ha valorat poder incorporar-lo a 

l’Espai Nou i, per tant, entre la gent gran.  

- Taller Sant Jordi i Biblioteca: s’ha explicat com van les 

sessions fins ara i s’ha convidat a participar-hi ja que encara 

està obert. També s’ha explicat el taller que faran el divendres 

18 a la Biblioteca.  

 

- Inscripcions excursió Recinte Sant Pau i Dinar de la gent 

gran. Les inscripcions comencen el 12 d’abril per ambdues 

activitats. S’ha volgut insistir de respectar els criteris 

d’inscripció per no haver complicacions en endavant: sempre 

els dijous de 9.30 a 13, majors de 65 anys i empadronats a 

Begues pel dinar, carnet de l’Espai Nou pel Recinte i, sobretot, 

que no hi haurà excepcions, les places s’adjudicaran per odre 

d’arribada.  

 

- 33ª Festa de la gent gran:  

 

o Novetats sobre el menú: podran escollir entre carn 

(galta de porc) i peix (Orada al forn) 



o Novetats sobre la música: aquest any no hi haurà 

havaneres perquè no poden, però s’ha contractat de 

manera addicional una persona que posarà música i 

dinamitzarà la festa en acabar de dinar 

 

- Fira Matemàtiques: se’ls hi ha dit que la Fira de 

Matemàtiques, una activitat  organitzada per Institut de 

Begues, serà el 11 de maig i se’ls hi ha convidat a participar-hi 

ja que és una oportunitat d’espai de trobada intergeneracional. 

Necessitarem de la seva col·laboració per fer un llistat de la 

gent que hi vindrà.  

 

- Acte Cooperació: també s’ha comentat que hi haurà l’acte de 

cloenda de la campanya “Tenim Drets, Tenim Llibertats” on hi 

estan convidats assistir i s’hi poden inscriure per reservar plaça 

a l’autocar 

 

- Programa radio Begues: l’antic programa memòries va 

finalitzar la programació i ara començarà un format semblant 

que se’n dirà “Respostes”. La gent gran té un paper molt 

important per aquest tipus de programa per els seus 

coneixement si experiències amb una llarga història al municipi 

de Begues, de manera que se’ls ha convidat a participar-hi. 

 

- Cicle de caminades de la gent gran: se’ls hi ha explicat les 

novetats d’aquest any, com és el fet de la Diputació de 

Barcelona ha concretat que per la cloenda (propera caminada) 

només podran assistir-hi els que hagin fet un mínim de dues 

caminades.  Arrel d’aquest tema, ha sortit la proposta de 

començar les caminades setmanals, tot aprofitant l’última 

subvenció dels pals de marxa nòrdica i el taller que la gent gran 

ha fet d’iniciació en aquesta activitat. S’ha quedat en que se’n 

mirarà les possibilitats de fer-ho, informar al CAP i començar-ho 

de cara al Setembre 2018 i obert a tothom. 

 

- TORN OBERT DE PREGUNTES I SUGGERÈNCIES. En aquest 

punt ha sortit l’interés per organitzar activitats 

intergeneracionals amb les escoles juntament amb l’Espai Nou 

durant la programació de l’any. Se’ls hi ha explicat que 

normalment se’n fa un mínim d’una activitat a l’any en funció 

de la disponibilitat de les escoles i de l’Espai Nou. Tot i així s’ha 



posat en valor aquest tipus d’activitats i en pensar  iniciatives 

per incorporar de cara a la programació del proper curs.  

 

També s’ha expressat la necessitat d’ampliar les activitats de 

gimnàstica a la Piscina Municipal, i s’ha demanat valorar la 

possibilitat d’incorporar un altra activitat com l’aquagym  

 

- TANCAMENT: S’ha acordat que la propera reunió es farà 

després del Dinar de la gent gran (passat el 13 de maig). Fins 

la propera reunió es pensarà en les diferents propostes i 

iniciatives, tant per part de la comissió com des del 

Ajuntament, per mirar d’incorporar-les a la programació del 

curs vinent (activitats intergeneracionals, caminades setmanals, 

taller costura a l’Espai Nou...) 

 

 


