
 
 

Acta Comissió de la gent gran 

 
 

DATA: Dimecres 4 desembre de 2019 a les 11:00h. 

PARTICIPANTS: 13 persones (entre els quals hi ha: 1 personal tècnic de 

l’Ajuntament i la Regidora de Gent Gran) 

 

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA:  

1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2.- Propostes activitats 2on i 3er trimestre 

3.- Presentació guia de recursos socials per a gent gran 
4.- Celebració 10 anys espai nou ( 5 de març) 
5.- Festa Nadal GG 2019 
6.- Propostes i preguntes. 

 

 
ACORDS:  

Aprovació de l’acta de l’anterior reunió. 

 

Propostes activitats 2on i 3er trimestre: 

 
- *Gimnàstica suau GRUP DIMECRES es farà fins acabar aquest curs 19-

20. (Hem avisat les persones que estaven en llista d’espera per gimnàstica 
suau dels dimarts i dijous). 
 

- *GRUPS INTERNET i “WHATSSPP” Té bona acollida i comptem amb 
l’empresa que s’encarrega que ja coneix les necessitats de les persones 

usuàries per oferir Tallers Específics, com “COMPRES ONLINE” o 
“VIATGES”. El format monogràfic curt de quatre sessions és més pràctic i 
comptem amb més assistència a més de l’atenció individual que pot oferir 

el monitor/a. 
 

- *Estem buscant la persona voluntària per a oferir Taller d’anglès. 
 
- *El Taller de “COSTURA” que coincidia amb el de les “CREATIVES”, ara es 

dirà TALLER Monogràfic INICIACIÓ MÀQUINA DE COSIR (cinc 
sessions d’una hora els dimarts de 16 a 17h. Obert a les persones usuàries 

amb carnet de l’Espai Nou en grups de quatre persones que dues persones 
de la Comissió autoritzaran). 

 
 



 
 
Presentació guia de recursos socials per a gent gran 

 
Es presenta la versió impresa de la Guia de Recursos que s’ha elaborat 

conjuntament. 

 
 
CELEBRACIÓ 10 ANYS ESPAI NOU ( 5 de març) 
 

- El grup de Creatives dels dimarts a la tarda, continuarà treballant per 
recolzar aquesta celebració 

 
FESTA NADAL 
 

- El dia 13 de desembre, ens trobarem a l’Espai Nou per embolicar els LOTS 
DE NADAL. 

- A  les 9:30h. en primera convocatòria, i a les 10h. en segona. Prepararan 
també els cartrons del Bingo. 

- El festival de varietats que començarà sobre les 17:15h. Amb l’actuació 

de + K Ritme, l’Escola St. Lluís, performance de la Isabel, Manuel amb 
l’acordió, Fina O. Llegeix poesia, Teresa animació  (Coyote Dax estil 

country i Village People “in the navy”), Toni amb la percussió. 
- Aquest any les taules les posarem a prop de l’escenari per habilitar un 

espai darrera de la taules per a les famílies dels nens i nenes que actuen. 

- L’Estela comprarà els números de la rifa dels Lots de Nadal. 
- La decoració de l’Escenari serà la col·locació de les Ponsèties vermelles i 

els Lots. 
- Consultarem data de col·locació del naixement que hem realitzat al taller 

de les “CREATIVES”. 

- Els premis pel Bingo seran tasses de ceràmica que es van fer per la Mostra 
d’Entitats d’enguany i alguna altra cosa que tenim com tasses de “Cola-

Cao” per premiar la línia. 
- Inici de la Festa de Nadal 16h. Amb el Bingo. 

 

Propostes i preguntes: 
 

- Servei d’àpats 
Es demana que es potencií a les persones que són suplents per a que 
realitzin les substitucions, i no pas les que són titulars. Comentem en grup 

que actualment només es fan dues entregues i la coordinació és prou 
bona.  

- El servei d’àpats romandrà tancat del 24 de desembre al 1 de gener 
ambdós inclosos. El dinar d’agraïment per a les persones voluntàries serà 

el dimarts dia 17 de desembre al bar Llora Plora del Centre Cívic El Roure 
a les 13:15h. 



 
 

- Demanen poder compensar el quilometratge de les persones voluntàries 

que cobreixen el servei d’àpats a domicili. Es comenta que aquesta 
consulta ja s’està fent amb els serveis pertinents de l’Ajuntament, i que 

també se n’ha parlat amb el Consell Comarcal, que sabem que sí que ho 
gestionen. 

- Consultarem l’activitat del Centre Cívic per als dies de Nadal i us ho 

comunicarem.  
 

 

 

 

 PROPERA REUNIÓ  

 Data: 5 de febrer del 2019 

 Hora: 11h 

 Lloc: Despatx Esther 

 

Begues, 4 de desembre de 2019 

Esther Rufas Mas 

Tècnica de la Gent Gran 

 


