
 

 

 
Acta comissió de la gent gran 

 
DATA: Dimecres 12 de setembre a les 11h. 

PARTICIPANTS: 12 persones 

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA:  

1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2.- Programació curs 2018-2019. 
3.- Presentació del llibre i DVD: Memòries: Testimonis vius dels Begues 
d’ahir. 
4.- Dia Internacional de la Gent Gran: 1 d’octubre.	
5.- Altres informacions i propostes. 
6.- Precs i preguntes. 
 
ACORDS:  

- Aprovació de l’acte de l’anterior reunió.  
- Presentació de la programació oficial del curs 18-19 de l’Espai 

Nou. S’ha presentat el nou tríptic amb les diferents activitats 
programades pel primer trimestre del curs 18-19, les quals es van 
acordar de manera consensuada amb la Comissió de gent gran, 
l’Associació “Tot per la gent gran” i des de la Regidoria de la gent gran. 
Tots els participants de la reunió han donat el vist-i-plau, només   caldrà 
modificar l’horari d’una activitat (Joc de cartes La Canasta) 
 

- Presentació del llibre i DVD: Memòries: Testimonis vius del 
Begues d’ahir. S’ha presentat l’activitat “Memòries: Testimonis vius del 
Begues d’ahir” en la que s’ha estat treballant des de la Regidoria de gent 
gran durant els  darrers anys. Es tracta d’una gravació dels testimonis 
de gent gran de Begues en els que s’expliquen anècdotes, vivències i 
tradicions sobre el poble i els beguetans d’anys enrere.  
Per tant, s’ha convidat als participants de la Comissió de gent gran a 
assistir i a difondre la presentació d’aquesta activitat que tindrà lloc el 29 
de setembre a les 18h al Teatre el Goula, a pocs dies del Dia 
Internacional de la Gent Gran 
 

- Dia Internacional de la Gent Gran: 1 d’octubre. Després de 
comentar l’activitat de “Memòries” que es celebrarà entorn el Dia 
Internacional de la gent gran, s’ha aprofitat per concretar quin tipus 
d’activitat organitzarà l’Associació “Tot per la gent gran” per aquest 
mateix dia. Per ara, tenen pensat organitzar un Cinefòrum, però queda 
pendent de confirmar.   



 

 

- Altres informacions i propostes. Ja cap al final la reunió s’ha aprofitat 
per explicar la novetat d’aquest curs. Es tracta del programa “Segueix el 
ritme!” amb el que es vol promocionar la realització d’activitats 
saludables per a la gent gran de Begues. Aquest programa es presentarà 
el 5 d’octubre a través d’una Xerrada informativa a l’Espai Nou, i 
s’obsequiarà als participants inscrits amb una samarreta. Per aquest 
motiu, s’ha presentat la samarreta a la Comissió de la gent gran per tal 
de decidir conjuntament el color i el format de la mateixa.  
Finalment, s’ha acordat que serà de color gris.  
 
Per últim, s’ha parlat sobre el Taller de Costura i Labors dirigit a nens i 
nenes d’entre 6 i 10 anys que tot just comença el proper dijous 20 de 
setembre a càrrec de tres membres de la comissió.  Se’ls hi ha informat 
que les inscripcions ja estan plenes i que fins i tot hi ha llista d’espera. 
També s’han perfilat els últims detalls, com ara bé el material que 
necessitaran pel taller: tisores, fils de cosir de diferents colors, agulles i 
botons de diferents mides.  
 
 
ü PROPERA REUNIÓ:  
ü Data: 10 d’octubre de 2018 
ü Hora: 11h 
ü Lloc: Despatx Esther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begues, 12 de setembre de 2018 
Esther Rufas Mas 
Tècnica de la gent gran 

 



 

 

 
 


