
 

 

Acta Comissió de la gent gran 
 

DATA: Dimecres 3 d’abril a les 11h. 

PARTICIPANTS: 10 persones (entre els quals hi ha: la regidora de gent 

gran; 2 personal tècnic de l’Ajuntament; 3 representants de l’Associació 

“Tot per la gent gran”). 

 

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA:  

 

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

2.- 34ª Festa de la gent gran.  

3.- Activitats de relacions intergeneracionals 

4.- Informacions de les delegades del Consell Consultiu de la gent gran del 

Baix Llobregat 

4.- Altres informacions i propostes. 

6.- Precs i preguntes. 

 

ACORDS:  

- Aprovació de l’acta de l’anterior reunió. 
 

- 34ª Festa de la gent gran. S’informa que el dinar es farà el diumenge 

12 de maig de 2019, i es recorda que a partir de demà dijous 4 d’abril ja 

s’hi podran inscriure. Les condicions són les mateixes de cada any: 

majors de 65 anys empadronats a Begues 5 euros i si no es reuneixen 

aquestes condicions el preu és de 21 euros. També es comenta que 

aquest any tornen Garbes i rostolls.  

 

- Activitats de relacions intergeneracionals. S’explica que 

s’organitzaran activitats intergeneracionals amb els alumnes d’infantil i 

de primer i segon cicle de primària de l’Escola Sant Cristòfor durant el 

mes de maig.   

 

S’ha enviat un correu des de l’Espai Nou per tal de compartir les 

activitats que es faran amb l’escola,  i per a que hi pugui  participar tot 

aquell que ho vulgui. També s’expliquen les activitats a la Comissió de la 

gent gran, per tal que ho comparteixen i animin a la gent a participar-hi.  

 

Es faran les següents activitats:  



 

 

 2 de maig pel matí. Taller de conta- contes amb els alumnes de 

cicle infantil.  Es necessitaran 12 persones voluntàries.  

 

 10 de maig per la tarda. Taller de manualitats amb els alumnes 

de 1r i 2n de primària. Es necessitaran 8 voluntàries.  

 

 15 de maig per la tarda. Taller d’oficis i històries de vida amb 

els alumnes de 3r i 4t de primària. Es necessitaran 12 persones 

voluntàries 

 

També es comenta a les persones de  l’Associació de la gent gran que 

formen part de la Comissió, que facin extensiu la realització d’aquestes 

activitats a l’entitat, per tal que animin a més gent a  participar-hi.  

 

Per últim, es recorda que finalment les activitats intergeneracionals en 

relació als jocs de taula, com ara el Rummicub, el dominó, etc., que ja 

s’han realitzat d’altres anys amb les escoles del poble, es faran entre 

setembre i octubre d’aquest any, entorn el Dia Internacional de la gent 

gran. També es programaran activitats amb els alumnes de l’Institut, 

però s’informarà de les dates quan s’hagi concretat amb les escoles i 

l’Institut.   

 

- Diada de Sant Jordi. Es recorda que el 23 d’abril a les 10h es celebrarà 

la diada de Sant Jordi al passeig de l’Església amb diferents activitats. Hi 

haurà Radio Begues i paradetes, i l’Espai Nou farà una representació 

teatral amb titelles de la llegenda de Sant Jordi. S’anima a tothom 

assistir-hi.  

 

- Informacions de les delegades del Consell Consultiu de la gent 

gran del Baix Llobregat.  

 
Les delegades de la Comissió fan un breu resum dels temes treballats en 

les darreres reunions del Consell:  

 

 Síndic de Greuges Local: expliquen que hi ha municipis que 

tenen el seu propi Síndic de Greuges amb l’objectiu de resoldre 

qüestions i mediar entre les accions de l’administració local i la 

població del municipi. Aquest es representa a través d’una 

persona del poble, i ha de ser una persona imparcial, neutre i 

nomenada pels partits polítics locals.  



 

Les delegades creuen que és important explicar-ho i que pot 

ser interessant pel nostre municipi.  

 

 Llei de la gent gran: comenten que en les darreres reunions del 

Consell s’està insistint i posant especial atenció per treballar en 

l’elaboració d’una Llei adreçada a la gent gran, i en exigir als 

governs que aquesta s’aprovi,  per tal que quedin regulats  els 

drets d’aquest col·lectiu.  

 

Arrel dels temes anteriors, la tècnica informa que existeix el servei de 

mediació al municipi. Es  tracta d’un servei que s’ofereix al poble a 

través de la Diputació de Barcelona, i el pot sol·licitar qualsevol ciutadà 

que ho necessiti, sempre i quan ambdues parts del conflicte vulguin 

participar en un procés de mediació.   

 

- Altres informacions i propostes:  

 

1. Obertura de l’Espai Nou a l’agost i els dissabtes. Els membres 

de la Comissió proposen obrir  L’Espai Nou durant tot el mes d’agost i 

també els dissabtes. Es respon que cada any es deixa la clau de 

l’Antic ambulatori a una persona usuària de l’Espai Nou, per tal que la 

gent gran disposi i s’autogestioni aquest espai durant les vacances 

d’estiu. Tot i així, es tindrà en compte la proposta i es buscaran més i 

noves alternatives.   

 

2. Metges de guàrdia pels caps de setmana. Els membres de la 

comissió comenten que anys enrere es disposava de metges de 

guàrdia durant tot el cap de setmana, però  des de fa anys ja no es 

disposa d’aquest servei. Des de la Regidoria de gent gran es respon 

que anteriorment l’ambulatori pertanyia a l’ens local, però actualment 

correspon a CATSalut,  i per això l’Ajuntament ja no té les 

competències per oferir aquest servei. Malgrat d’això, s’han sol·licitat 

aquests serveis i es continuarà insistint per tal de disposar-ne, o bé, 

per poder oferir diferents alternatives.  

 

3. Serveis d’hospitalització a domicili. Arrel de l’anterior qüestió, els 

membres de la Comissió pregunten si es disposa del servei 

d’hospitalització a domicili al poble. Es respon que sí que existeix, 

però aquest s’ofereix i s’ha de sol·licitar a través del CAP de Begues.  

 



 

Així doncs, els membres de la comissió comenten d’incloure aquest 

servei al díptic de serveis socials que s’està confeccionant des de la 

Regidoria de gent gran. Es respon que s’estudiarà aquesta 

possibilitat.  

 

- Serveis d’ajuda a domicili. Els membres de la Comissió sol·liciten una 

revisió del servei d’ajuda a domicili.  

 

- Formació voluntariat. S’informa que properament es realitzarà 

formació en voluntariat a càrrec de la Fundació Paliaclinic, una entitat 

amb la que l’Ajuntament té un conveni de col·laboració, i a partir de qual 

s’han gestionat les assegurances de les persones voluntàries del servei 

d’àpats.  

 

- Itineraris saludables. Membres de la Comissió pregunten si es 

senyalitzaran les rutes saludables pels entorns del municipi. Es respon 

que per ara ja hi ha aprovada la ruta PAFES i que s’està mirant que 

aquesta es senyalitizi.   

 
 

 

 PROPERA REUNIÓ  

 Data: pendent de confirmar 

 Hora: 11h 

 Lloc: Despatx Esther 

 

 

 

 

Begues, 3 d’abril de 2019 

Esther Rufas Mas 

Tècnica de la gent gran 


