
 

 

 

Acta comissió de la gent gran 
 
DATA: Dimecres 16 de maig de 2018 a les 11:00h 

PARTICIPANTS: 12 persones.  

 

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA:  

1.- Revisió de l’acta de la reunió anterior. 

2.- Valoració de l’activitat de Sant Jordi. 
3.- Valoració 33ª Festa de la Gent Gran. 

4.- Xerrada del centre d’atenció a la gent gran. 
5.- Festa estiu gent gran: 13 de juny. 
6.- Gestió de Casals i equipaments socioculturals de les persones grans. 

Suport tècnic de Diagnosi de l’espai Nou Municipal de Begues. 
7.- Proposta d’activitat: aiguagym. 

8.- Programació curs 2018-2019. 
9.- Altres informacions i propostes. 

10.- Precs i preguntes. 
 

ACORDS:  

- Aprovació de l’ordre del dia anterior  

- Valoració Sant Jordi 2018: s’ha valorat molt positivament el 

desenvolupament d’aquesta jornada. A més, va tenir una bona 

acollida per part dels participants (alumnes de l’Escola Sant Cristòfor i 

Sant Lluís, així com també d’altres participants en general). 

o Punts de millora per al pròxim curs: posar un llençol a 

l’escenari o alguna tela en comptes del paper blau d’aquest any 

; actualitzar el guió de la representació de tal manera que es 

pugui fer interactuar més els alumnes; que el narrador estigui 

a baix de l’escenari i no a dalt; dedicar més sessions a assajar 

en comptes de dedicar-ne tantes a les manualitats i aprofitar 

les titelles que s’han fet per l’any vinent.  

- Valoració 33ª Festa de la gent gran: s’ha valorat molt 

positivament l’organització en general (professionalitat dels 

cambrers; el menjar; la nova iniciativa de poder escollir el segon plat 

del menú i com s’ha organitzat prèviament aquesta a través dels 

papers blau i vermell; la música que va posar el nou dinamitzador 

que es va contractar, se’n destaca que la gent ha ballat més aquest 

any que no pas en d’altres anys anteriors, així com també el fet de 

que es podia tant ballar per aquells que ho volien com quedar-se al 



 

 

lloc xerrant; i, per últim, també s’ha destacat el fet que els embotits 

anessin acompanyats amb pa. 

o Punts de millora per al pròxim curs: Fer de manera més 

entenedora la part del sorteig, és a dir, que alhora de cantar el 

número es faci de manera més clara per tal d’agilitzar aquesta 

part i que el premiat se’n adoni ràpidament. També s’ha 

valorat per part d’algunes persones que cal començar a pensar 

què fer amb el tema de l’espai perquè creuen que es comença 

a quedar una mica just, tot i que comentaven que es podria 

millorar canviant la distribució, per exemple posar les taules 

més endarrere i deixar més espai de ball, fer pujar a la gent a 

ballar damunt l’escenari, etc., encara que també cal tenir en 

compte l’espai per als cambrers.  

- Valoració Xerrada Centre de Serveis: va anar correctament, tot i 

que s’ha comentat que van quedar alguns dubtes, com per exemple 

fins quin moment les persones es quedaven al Centre de Serveis.  

o Punts de millora: es proposa fer una xerrada informativa 

adreçada a tota la gent gran del poble  per tal de resoldre tots 

els dubtes que hagin quedat.  

- Treball coordinat Ajuntament i Associació de gent gran. Arrel 

de la valoració anterior en relació al Centre de Serveis, s’ha estat 

debatin sobre el funcionament i accessibilitat de l’Espai Nou. La 

persona representant de l’Associació Tot per la gent gran, i una 

persona més de la comissió, han exposat que en la seva feina de 

detectar les necessitats del col·lectiu de gent gran del poble, veuen 

que l’Espai Nou es troba amb la dificultat de ser un lloc més allunyat i 

de difícil accés per la gent amb mobilitat reduïda, mentre que la resta 

de participants de la Comissió que hi participen des de l’inici  de la 

seva creació, pensaven el contrari. Creuen que la gent gran que 

realment vol freqüentar l’Espai Nou ho fa, inclús valoren que hi ve 

més gent que en l’ antiga ubicació de l’Espai Nou, on sí estava a peu 

de carrer. Destacaven que ells normalment freqüenten l’Espai Nou i 

hi veuen la quantitat de gent que participa en els diferents espais 

relacionals que ofereix l’Espai Nou, ja sigui per jugar a diferents jocs 

tradicionals, per mirar la TV, per participar en les diferents activitats, 

reunir-se, i fins i tot com un lloc per descansar. En definitiva, més 

aviat creien que dintre del col·lectiu de gent gran hi ha gent que 

prefereix quedar-se a casa o d’altres llocs i que això s’ha de 

respectar.  



 

 

o Punts de millora: per tal de debatre aquest tema més 

àmpliament i poder comptar amb la participació i representació 

del màxim de nombre de persones grans, s’ha proposat fer un 

berenar col·loqui obert a tota la gent gran abans de l’estiu. 

D’aquesta manera, es podrà conèixer el treball que està fent 

l’Associació i les opinions de la pròpia gent gran, tot potenciant 

així el treball coordinat i complementat entre  l’Associació de 

gent gran i l’Ajuntament de Begues. El representant de 

l’associació ho valorarà amb la Junta de l’associació. 

També s’ha proposat dinamitzar conjuntament (Associació, 

Comissió i Ajuntament) l’aula polivalent de l’Espai Nou per 

aprofitar i valorar postiivament el que tenim. Per exemple, es 

proposava renovar i comprar nou mobiliari, canviar-ne la 

distribució, etc., per fer-lo un lloc més atraient i confortable.  

- Subvenció Gestió de Casals i equipaments socioculturals de 

les persones grans: se’ls hi ha comentat la subvenció que s’ha 

concedit a l’Ajuntament per part de la Diputació en què s’atorgarà  

suport tècnic per tal de millorar la gestió de casals i equipaments 

socioculturals i fer-ne una diagnosi de com es troba actualment 

l’Espai Nou. S’ha quedat que se’ls mantindrà informats sobre aquest 

aspecte.  

- Aiguagym: s’ha explicat que ja s’ha començat a treballar en aquest 

aspecte que es va comentar en la reunió anterior, però que serà 

necessari aplicar filtres per poder sol·licitar aquesta activitat (majors 

de 75 anys, etc) ja que tindrà una elevada demanda.  

 

- Precs i preguntes: com que la reunió s’ha allargat més del compte 

s’ha quedat tornar a reunir-nos més aviat del previst per acabar de 

comentar temes que quedaven pendents de l’ordre del dia.  

 
 PROPERA REUNIÓ:  

 Data: 30 de maig de 2018 

 Hora: 11h  

 Lloc: Despatx Esther 

 


