
 

 

 

Acta comissió de la gent gran 
 
DATA: Dimecres 30 de maig de 2018 a les 11:00h 

PARTICIPANTS: 11 persones.  

 

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA:  

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

2.- Proposta d’activitat: aiguagym. 
3.- Festa estiu gent gran: 13 de juny. 

4.- Programació curs 2018-2019. 
5.- Altres informacions i propostes. 
6.- Precs i preguntes. 

 

ACORDS:  

- Aprovació de l’ordre del dia anterior  

- Sobre el tema de relacions entre Ajuntament i associació de la gent 

gran, i arrel de les propostes que van sorgir a la darrera reunió d’un 

berenar-col·loqui, l’associació de moment prefereix fer altres 

activitats per anar animant a participar-hi. 

- Proposta d’activitat Aiguagym: Es parlen quins han de ser els 

requisits per accedir a l’activitat. S’opta per a què l’activitat es destini 

a persones majors de 75 anys, i que tindran prioritat aquelles que 

aportin una prescripció mèdica específica.  

- Festa d’estiu de la gent gran: 

Es comenta que des de l’associació de la gent gran, si es detecten 

casos de persones que vindrien a la festa però que no tenen mitjans 

per fer-ho, que ens ho comuniquin i organitzarem, a través de 

voluntariat, un equip de persones per a facilitar que hi participin. 

La festa d’estiu serà el 13 de juny de 17 a 19h. Seguirà el mateix 

format de les darreres edicions. A les 17h es començarà la festa amb 

4 carpes: 1 per taller, 2 pel bingo, 1 per l’associació de la gent gran. 

A les 17.45 es començarà a preparar el berenar, que se situarà al mig 

de la sala. A partir d eles 18h tindrà lloc el festival de varietats, amb 

participació de les dansarines del Goula, del grup-taller de 

manualitats i teatre que faran una sorpresa, i també li direm al 

Ramon Domènech, al Jaume Tutusaus, i al Josep Pla.  

Per acabar la festa, es farà una sardana, es repartirà coca i cava i es 

farà el sorteig del lot de cava i coca. 



 

 

- Programació curs 2018-2019: es comenta que el punt de 

Programació del curs vinent es tractarà a la reunió final de curs 

després de la festa d’estiu, ja que té prou importància com per 

treballar-ho en una única reunió. 

- Altres informacions i propostes: es comenta que està preparada 

pel 20 de juny una sortida de només matí a la Torre d’aigües del 

Tibidabo. També es parla d’una possible sortida pel mes d’octubre a 

Berga. 

- Precs i preguntes:  

Es comenta que la gent vol fer excursions i sortides al teatre. Des de 

l’associació ho anaven a fer, però de moment no ho fan perquè al 

Centre Cívic ja hi ha oferta teatral. Des de l’associació  comenten que 

estaria bé fer sortides en les que les persones s’organitzessin de 

forma privada per arribar al destí, i així no es necessitaria tant 

pressupost per realitzar sortides. 

També des de l’associaicó traslladen a la regidoria que estaria bé 

marcar d’alguna manera el recorregut de salut, un de curt i un de 

llarg, per exemple amb petjades o cartells. Així es potenciaria l’ús 

dels aparells de salut que ho ha pel poble. 

 
 PROPERA REUNIÓ:  

 Data: 27 de juny de 2018 

 Hora: 11h  

 Lloc: Despatx Esther 

 

Begues, 30 de Maig de 2018 

Esther Rufas Mas 

Tècnica de la gent gran 

 


