
 

 

 
Acta comissió de la gent gran 

 
DATA: Dijous 5 de juliol de 2018 a les 11:00h 

PARTICIPANTS: 10 persones.  

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA:  

1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2.- Valoració Festa estiu gent gran. 
3.- Programació curs 2018-2019. 
4.- Revisió dels Reglaments de l’Espai Nou. 
5.- Altres informacions i propostes. 
6.- Precs i preguntes. 
 

ACORDS:  

- Aprovació de l’ordre del dia anterior.   
- Valoració festa d’estiu de la gent gran. Es valora molt 

positivament que aquest any la festa hagi estat dinamitzada i 
protagonitzada per part de la gent gran, però la dinàmica que es va 
preparar no va ser la més encertada. La part del joc d’endevinalles va 
ser massa llarga, el públic no es va mostrar gaire actiu, a més de que 
va faltar més ambientació damunt l’escenari (música, més voluntaris 
a dalt i a baix de l’escenari, etc.). Per aquest motiu, s’ha decidit 
aprofitar el relleu que ha pres la gent gran en aquesta festa, però 
fent un format més semblant a les activitats d’oci d’un hotel, ja que 
aquest format sembla que podria encaixar millor amb el públic que 
assisteix aquesta festa en concret.   
 

- Programació curs 2018-2019. Se’ls hi ha presentat el primer 
esborrany de la programació del curs vinent amb les noves activitats i 
les que continuen mantenint-se d’un any a l’altre. Les hem valorat 
conjuntament i els hi ha semblat molt correcte i que encaixa amb els 
interessos de la gent gran, sobretot, pel que fa a les noves activitats 
ja que s’adapten als resultats de les últimes enquestes de valoració 
de les activitats de l’Espai Nou que s’han passat als usuaris. 
D’altra banda, pel que fa a l’activitat nova de l’Aiguagym, s’ha estat 
debatent sobre quina edat s’hauria d’oferir aquesta activitat, tenint 
en compte que en la programació també s’ofereix gimnàstica suau a 
la Piscina Municipal. Finalment, de manera consensuada s’ha decidit 
fixar l’edat de 75 anys.  
 



 

 

- Revisió Reglaments de l’Espai Nou. S’ha explicat a la Comissió de 
gent gran que es pretén actualitzar el Reglament de l’Espai Nou, en 
concret, modificar les condicions d’accés al Servei d’àpats i els 
requisits que cal seguir per mantenir el carnet de persona usuària. 
S’ha explicat que es pretenen fer aquestes modificacions amb 
l’objectiu d’adaptar el Reglament a les necessitats sorgides durant els 
darrers anys, i per tal de seguir complint amb els objectius pels quals 
es va establir l’Espai Nou, com és, sobretot, fomentar l’envelliment 
actiu i ser un espai de trobada, de socialització, etc. També se’ls ha 
comentat que això implicarà canvis, però es deixarà un marge 
suficient per adaptar-s’hi. A més, es valorarà cada cas en concret, i 
només s’arribarà a fer aquesta modificació sempre i quan es pugui 
aprovar per part de l’Ajuntament.   
La resposta de la Comissió ha estat molt positiva. Han entès la 
finalitat d’aquests canvis, i creuen que també és necessari una nova 
regulació de l’Espai Nou. Són conscients de l’increment de població 
del col·lectiu de gent gran, de les necessitats diverses de cada 
persona, i per això entenen que un nou reglament suposarà una eina 
de treball per a la gestió i control de dades de la gent gran, de la 
seva activitat, etc.  
 

- Altres informacions i propostes. Ha sorgit el tema del servei de 
Podologia per part del membre de la comissió que també forma part 
de l’Associació de gent gran. Tenia dubtes sobre el funcionament i 
accés a aquest servei, i percebia que podria donar millors resultats 
per a la gent gran. Així doncs, tant per part de la tècnica com de la 
resta de membres de la comissió, se li ha explicat que és un servei 
que va començar molt bé,  però que poc a poc es va anar reduint 
aquells usuaris que hi anaven fonamentalment de manera regular. 
Per tant, es tracta d’un servei que manté els usuaris que sempre hi 
han anat, però no en suma de nous. Així doncs, s’ha quedat en què 
es seguiria difonent el funcionament del servei per part de 
l’Associació, la seva utilitat, com es podia accedir, etc., per tractar de 
tornar a difondre’l entre la gent gran i obrir el servei a nous usuaris.  
 

ü PROPERA REUNIÓ:  
ü Data: pendent de confirmar data un cop passades les vacances 

d’estiu 
 
 



 

 

Begues, 5 de Juliol de 2018 
Esther Rufas Mas 
Tècnica de la gent gran 

 

 


