
 

 

Acta comissió de la gent gran 
 

DATA: Dimecres 17 d’octubre a les 11h. 

PARTICIPANTS: 13 persones 

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA:  

1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2.- Valoració de les inscripcions de l’Espai Nou 18-19 

3.- Visita Centre Diürn  
4.- Altres informacions i propostes. 

6.- Precs i preguntes. 

 
ACORDS:  

- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió 

 

- Valoració de les inscripcions de l’Espai Nou curs 18-19.  

S’ha explicat l’augment que ha hagut en el nombre d’inscripcions a les 

activitats de l’Espai Nou, i la valoració positiva que se’n fa des de la 

Regidoria de gent gran per diferents aspectes que s’hi ha pogut 

percebre, com ara: increment del nombre d’inscripcions (211 

inscripcions, el que suposa un augment de l’11% aproximadament 

respecte el curs passat); s’han començat apropar persones grans més 

joves i, per tant, comença a donar-se un relleu generacional a l’Espai 

Nou (persones entre 60-65 anys); persones nouvingudes i, sobretot, 

persones que augmenten la seva activitat diària inscrivint-se a més d’un 

taller.  

 

Cal assenyalar que, després que sorgissin alguns dubtes en relació a la 

xifra del nombre d’inscripcions (211) per part d’alguns membres de la 

Comissió, s’ha hagut d’aclarir que aquesta xifra fa referència al nombre 

d’inscripcions registrades i no al nombre d’usuaris, ja que una mateixa 

persona pot estar inscrita a més d’una activitat. A més, en relació 

aquesta última dada, s’ha volgut aprofitar per explicar que cada vegada 

hi ha més persones al municipi i que aquest creixement també s’està 

donant en el nombre d’usuaris registrats a l’Espai Nou, concretament hi 

ha 700 carnets donats d’alta, ja sigui per part de persones nouvingudes 

com de persones més joves, persones que porten més de 5 i 10 anys en 

aquest servei, etc. Ara bé, s’ha explicat que aquesta última dada no és 

del tot real degut que des del servei de l’Espai Nou no es té el nombre 

d’usuaris que han defallit, que han marxat a viure fora o que simplement 



 

no fan ús del servei. Per aquest motiu, membres de la Comissió i de 

l’Associació han comentat que seria interessant fer un estudi i tenir el 

nombre real d’usuaris que hi ha actius.  

 

Per últim, després de deixar torn obert de preguntes i dubtes sobre 

aquest tema, membres de l’associació han demanat que s’aclarís el 

funcionament del servei d’àpats ja que han comentat que en anteriors 

reunions de la Comissió s’havia relacionat aquest servei amb el concepte 

de “menjador social”. S’ha respost tant per part de la tècnica com per 

altres membres de la Comissió que mai abans ni en cap altre reunió 

s’havia relacionat el servei d’àpats amb aquest terme ni hi te res a 

veure. Tot el contrari. S’ha explicat que el servei està per sociabilitzar la 

gent gran independentment de la seva situació econòmica, excepte 

aquells casos concrets que estiguin valorats pel personal tècnic de 

l’Ajuntament.   

 

També, en relació al servei d’àpats, un membre de la Comissió que al 

mateix temps forma part de l’Associació de gent gran, ha  preguntat pel 

tema de les assegurances dels voluntaris i voluntàries que porten el 

menjar a domicili. Finalment, s’ha aprofitat aquesta pregunta per 

explicar a tots els membres de la Comissió que s’està treballant 

actualment en aquest tema i que el que es farà serà formalitzar una 

assegurança amb l’entitat especialitzada (Fundació Paliaclinic) amb la 

que recentment l’Ajuntament de Begues ha signat un conveni per tal 

d’assegurar, tant a les persones voluntàries del servei d’àpats com 

aquells voluntaris que acompanyin a d’altres usuaris al metge, hospital, 

etc., i per tant, hagin de desplaçar-se amb cotxe privat. 

 

- Visita al Centre Diürn: S’ha exposat que s’està organitzant una sortida 

al Centre Diürn de l’Hostalets de Pierola que tindrà lloc el proper 16 de 

novembre pel matí adreçada als membres de la Comissió de gent gran i 

de l’Associació.   

S’ha explicat que el grup que hi anirà haurà de ser reduït (10-12 

persones) perquè aquesta visita l’ofereix el centre de manera 

excepcional, i que els visitants aniran acompanyats pel personal tècnic 

de l’Ajuntament i l’empresa que gestiona el projecte del Centre Diürn de 

Begues.  

Per ara, de la Comissió de gent gran hi aniran dues persones i la resta 

seran membres de l’Associació de gent gran.   

 



 

- Altres informacions i propostes:  

 

 Valoració sobre la xerrada de caminades “Segueix el Ritme!” del 

passat 5 d’octubre. S’ha explicat que ens va sorprendre l’alta 

participació a la xerrada, fins i tot més de l’esperada, i que sembla 

que aquest tipus de programa va causar molt bon impacte entre 

les persones que hi van assistir. Per això ara s’haurà d’anar 

observant com s’anirà desenvolupant la dinàmica de participació 

de la gent un cop comencin les caminades.  

També s’ha explicat que ja hi ha data per les 4 caminades que es 

faran amb la Diputació de Barcelona i que ja coneixem on seran: 

Badia del Vallès, Santa Perpetua de Mogoda i Roda de Ter.  

 

 Baixa de la professora del taller de converses en anglès. Se’ls hi 

ha comentat que la professora d’anglès ja no tornarà i que estem 

buscant una persona voluntària que vulgui fer-ho. Per això se’ls 

ha demanat que també en facin difusió per tal de buscar una 

alternativa l’abans possible.  

 
 Sortides i excursions. S’ha comunicat que des de la Regidoria de 

gent gran s’ha decidit que es farà càrrec econòmicament d’un 

autocar per a la sortida que organitzarà l’Associació “Tot per la 

Gent Gran”. Al mateix temps, membres de l’Associació han 

comentat que preveuen fer la visita a la Colònia Güell i que 

properament informaran de la data, inscripcions, etc.   

La gestió i coordinació de la sortida es farà de la mateixa manera 

que l’Espai Nou (cartells, mailing, dos dies per inscripcions, etc.)  

 
 Festa de Nadal. S’ha comunicat que la Festa de Nadal es farà el 17 

de desembre per la tarda i que es convocarà una propera reunió 

per parlar específicament d’aquest tema (Lots de Nadal, 

decoració, menjar, sorteig, etc.). Pel que fa als lots de Nadal ja 

s’ha avançat que es començarà a fer la recollida d’aliments a 

principis de novembre, com l’any passat.   

 
 Associació “Tot per la gent gran”. Finalment l’Associació ha tancat 

la reunió per tal d’exposar les activitats que realitzaran  

properament com a entitat: preveuen fer una xerrada al mes 

sobre diferents temàtiques i també, sempre que sigui possible per 

motius relacionats amb els drets d’autor, organitzaran un 

cinefòrum.  



 

 

Per últim, l’Associació també ha explicat que, després d’haver realitzar 

un estudi previ sobre el col·lectiu de gent gran, els hi agradaria que 

aquelles persones que no venen a l’Espai Nou per motius de mobilitat, 

per desconeixement del servei, per falsos tòpics, etc., poguessin venir i 

familiaritzar-se amb el Servei de l’Espai Nou i gaudir-ne del mateix. Els 

membres de la Comissió de gent gran han comentat que seria 

interessant i els agradaria fer una trobada amb aquestes persones per 

tal conèixer-les i contribuir per a què també facin seu el servei de l’Espai 

Nou. També, la tècnica de gent gran ha comentat que properament 

convocarà una reunió amb l’Associació per tal de treballar conjuntament 

en les línies de treball que permetran acostar aquesta part de la població 

que l’Associació ja té detectada al servei de l’Espai Nou.  

 

 PROPERA REUNIÓ  

 Data: 7 de novembre 

 Hora: 11h 

 Lloc: Despatx Esther 

 

 

 

 

 

 

 

Begues, 17 de setembre de 2018 

Esther Rufas Mas 

Tècnica de la gent gran 


