
 

 

Acta comissió de la gent gran 
 

DATA: Dimecres 7 de novembre a les 11h. 

PARTICIPANTS: 13 persones (entre els quals hi ha: la regidora de gent 

gran; 2 personal tècnic de l’Ajuntament; 2 representants de l’Associació 

“Tot per la gent gran”) 

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA:  

Ordre del dia: 

 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2.- Informació inici inscripcions caminades.  

3.- Recordatori visita centre diürn Hostalets de Pierola. 
4.- Col·laboració a la Marató TV3. 

5.- Ambientació de l’Espai Nou. 
6.- Decoració Nadal (Centre cívic i Espai Nou) i la Festa de Nadal. 
7.- Altres informacions i propostes. 

6.- Precs i preguntes. 

 
ACORDS:  

- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió 

 

- Informació inscripcions caminades “Segueix el ritme!”. S’explica 

que ja s’està treballant en el calendari de les caminades i que aquest 

estarà disponible durant les properes setmanes de novembre. Es faran 

caminades cada 15 dies. També s’informa que hi haurà servei de préstec 

de pals de marxa nòrdica per aquelles persones que ho vulguin practicar 

durant les caminades. Per últim, es recorda que la primera caminada 

serà el 28 de novembre a Badia del Vallès i que les inscripcions 

comencen el proper dijous 8 de novembre.  

 
- Recordatori visita Centre diürn Hostalet de Pierola. Es fa un 

recordatori de la visita que es farà al Centre diürn el proper 16 de 

novembre. Assistiran membres de l’Associació, dos membres de la 

Comissió, personal tècnic de l’Ajuntament i la Regidora de gent gran.  

Queda pendent que l’Associació confirmi durant la propera setmana qui i 

quants membres de l’Associació hi aniran.  

 

- Col·laboració a la Marató TV3. S’informa que ja estan en marxa els 

preparatius per La Marató de TV3. Serà el 16 de desembre d’11 a 12h al 

passeig de l’església. Hi haurà diferents activitats per part d’entitats. 



 

S’explica que el grup de manualitats també estarà present aquell dia 

fent decoració de Nadal amb els nens i nenes que hi participin. Per això 

també es convida als membres de la reunió que poden col·laborar-hi 

aquell dia fent diferents activitats, encara que ja estigui el grup de 

manualitats.  

 
- Ambientació de l’Espai Nou. S’informa que es vol remodelar la sala de 

l’Espai per tal d’anar actualitzant-la i fer-la més confortable i funcional 

per a les persones que hi venen. S’explica que des de que es va fer la 

sala de l’Espai Nou es va decidir distribuir per racons (TV, lectura, joc 

lliure, etc.) i que això es vol seguir mantenint, només que es vol 

començar a fer alguns canvis, com posar un planning de les activitats de 

la gent gran al primer suro de l’entrada i comprar una diana per disposar 

d’una zona més lúdica. 

Tots els membres de la reunió donen el vit-i-plau i els hi sembla bona 

idea. També se’ls convida a què siguin ells qui facin propostes per 

remodelar la sala ja que són les persones que saben que és el que es 

necessita. Com a exemple, s’explica que es van comprar jocs nous de 

“rummikub” a petició de la gent gran. Arrel d’aquest comentari, s’acorda 

amb la Comissió que pel proper tríptic d’activitats de l’Espai Nou 

s’inclouran les lligues que es fan al “Rummikub” els Dimarts i Dijous per 

la tarda, per tal de fer-ne difusió i que la gent s’animi a participar-hi.  

Per últim, membres de la Comissió comenten que necessiten noves 

cartes del pòquer per jugar al joc de “la Canasta”. S’ha acordat que es 

compraran 3 noves baralles.  

 

- Decoració Nadal (Centre cívic i Espai Nou) i la Festa de Nadal. 

S’explica que el grup de manualitats ja està treballant en la decoració de 

Nadal de la Sala de l’Espai Nou i del Centre Cívic. Per a la Sala es 

col·locaran guirnaldes i una corona per la porta. Aquests guarniments 

també s’aprofitaran per decorar el Teatre el dia de la Festa de Nadal de 

la gent gran. Pel que fa al Centre Cívic, es col·locarà un arbre de Nadal 

amb guarniments i una xemeneia feta a mà amb el pessebre.   

 

- Altres informacions i propostes. Un cop donats per finalitzats els 
punts anteriors, l’Associació demana torn per explicar alguns temes:  
 

o Sortida Colònia Güell: ja estan en marxa les gestions per fer aquesta 

sortida. Només queda pendent confirmar data amb el guia de l’excursió. 

S’acorda que avisaran de la data amb prou temps d’antelació per tal de 



 

gestionar les inscripcions i reservar l’autocar a càrrec de la Regidoria de 

gent gran.  

 
o Xerrada amb Gemma Nicolau. El 15 de novembre a les 17h a l’Aula 

Polivalent del centre cívic faran una nova Xerrada temàtica de les que 

van acordar que farien mensualment. Aquesta anirà a càrrec de 

l’especialista Gemma Nicolau (infermera). Durant la setmana faran més 

difusió sobre els detalls de la xerrada.    

 
o Servei d’àpats i servei de podologia. Els membres de l’Associació 

comenten que tenen dubtes en relació el servei d’àpats i el servei de 

podologia, i per això demanen a la tècnica de gent gran que assisteixi a 

la propera reunió de la Junta de l’Associació de gent gran per tal 

d’aclarir-los. La tècnica ha confirmat que hi anirà.  

En primer lloc, comenten que els ha arribat que es vol fer el trasllat de la 

gestió del servei d’àpats a l’Associació de gent gran. La tècnica de gent 

gran i la Regidora comenten que això no és així, que potser es tracta 

d’una confusió. La tècnica aclarirà els dubtes a la reunió amb 

l’associació.   

També, en relació al servei d’àpats, membres de l’Associació demanen 

que es pagui el quilometratge pels desplaçaments que fan els 

voluntaris\àries durant el servei d’àpats. La tècnica i regidoria de gent 

gran responen que es mirarà com es gestiona aquest tema a d’altres 

llocs per tal de treballar-ho a Begues.  

 

Pel que fa al servei de podologia, els membres de l’Associació comenten  
d’agilitzar el procés per demanar cita a la podòloga i que s’expliqui en què 

consisteix exactament aquest servei i, per tant, què inclou en el preu que es 
cobra per visita. La tècnica de gent gran explica com es va incorporar 

aquest servei a l’Espai Nou  des d’un inici. Per últim, es comenta que des de 
la regidoria de gent gran es reuniran amb la podòloga per valorar el servei. 
 

- Precs i preguntes. L’última part de la reunió va dedicada a organitzar 
la Festa de Nadal de la gent gran. La festa serà el 17 de desembre de 

16:00 a 19:00h al Teatre el Goula. La tècnica de gent gran i els 
membres de la comissió acorden el següent:  
 

 Programació: la primera part anirà dedicada al Bingo (1h 
aproximadament) i a partir de les 17.00, es farà el Berenar, Festival de 

varietats, Nadales, Sorteig i la ballada de sardanes  
 

 Participants Festival de varietats: s’acorda que un membre de 

l’Associació participarà al festival amb una actuació musical i que també 



 

es convidarà a d’altres entitats, com +kritme,  per tal d’animar l’ambient 

de la festa.  
 

 Distribució de tasques: una persona compra el Moscatell; una altra el 
pernil; el grup de manualitats de gent gran s’encarrega dels 
guarniments; els Lots de Nadal la comissió de gent gran juntament amb 

l’Associació, i el berenar i gots i plats de plàstic per la festa s’encarregarà 
la Regidoria de gent gran.  

 
 Preparació lots de Nadal: es quedarà el 13 o 14 de desembre a les 

10.30h per preparar i embolicar els lots. Queda pendent acordar el dia.  

Es comenta que aquest any ja hi ha caixes per preparar els lots.  
 

Per últim, es convida a l’Associació a fer alguna cosa per la Festa de 

Nadal de la gent gran per tal que aprofitin aquests espais per donar-se a 

conèixer. Diuen que aportaran una cistella de Nadal per sortejar. 

 

Per cloure la reunió, s’anuncia la data del “Dinar de voluntariat”: el 14 de 

desembre al migdia al restaurant Llora plora. Tots els membres de la 

reunió hi estan convidats.  

 

 

 

 

 

 

 

 PROPERA REUNIÓ  

 Data: pendent de confirmar 

 Hora: 11h 

 Lloc: Despatx Esther 

 

Begues, 7 de novembre de 2018 

Esther Rufas Mas 

Tècnica de la gent gran 

 


