
 

 

Acta Comissió de la gent gran 
 

DATA: Dimecres 5 de juny a les 11h. 

PARTICIPANTS: 12 persones (entre els quals hi ha: 2 personal tècnic de 

l’Ajuntament i 2 representants de l’Associació “Tot per la gent gran”) 

 

- Excusen la seva absència: un membre de la Comissió de la gent gran i la 

Regidora de gent gran.  

 

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA:  

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

2.- Sortida a la Fageda i al Caixafòrum. 

3.- Juliol Actiu. 

4.- Nous Carnets de l’Espai Nou i del Servi d’àpats. 
4.- Preparació de la Festa d’estiu de la gent gran. 

5.- Altres informacions i propostes. 
6.- Precs i preguntes. 

 

 
ACORDS:  

 

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

 

- Sortida a la Fageda i al Caixafòrum. S’informa de les sortides del 

mes de juny:  

 
 Dijous  13 de juny sortida de tot el dia a la Cooperativa la Fageda. 

Les inscripcions ja estan obertes i la participació està sent molt 

elevada. Es recorda que el dijous 6 de juny és l’últim dia per 

inscriure’s.  

 
 Dijous  27 de juny, només de matí, sortida al Caixafòrum. Les 

inscripcions es faran només en un sol dia, el 20 de juny.  

 

- Julio Actiu. Amb l’objectiu de seguir donant  continuïtat a les activitats 

que s’ofereixen des de l’Espai Nou durant els mesos d’estiu, es faran 

activitats de memòria i moviment els dimarts i divendres de 10.30 a 



 

11.30 h durant tot el mes de juliol. Les inscripcions ja estan obertes i 

s’hi poden inscriure tots els dijous del mes de juny.  

 
 

- Nous Carnets de l’Espai Nou i del Servi d’àpats. Es recorda que 

recentment l’Ajuntament de Begues ha aprovat els Reglaments de l’Espai 

Nou i, de manera específica, el del servei d’àpats de la gent gran. Tot 

això comportarà un seguit de canvis en el funcionament d’ambdós 

serveis i, per tant, més endavant es farà una xerrada informativa oberta 

a tothom per explicar tot amb més detall. 

 

Per aquest motiu, aprofitant tots aquests canvis, es renovaran tots els 

carnets de l’Espai Nou. Seran carnets nous més rígids i actuals. S’ha 

mostrat el disseny de com seran els carnets. Els membres de la comissió 

estan d’acord amb el disseny.  

 

- Preparació de la Festa d’estiu de la gent gran. Tal i com es va 

comentar en la passada reunió, es proposa fer un nou format més 

semblant al de les festes d’un hotel on la major part de les activitats es 

concentren damunt l’escenari.   

 

Així doncs, s’ha presentat la proposta i novetats per aquesta festa:  

 

- Les activitats estaran concentrades damunt l’escenari.  

Hi haurà el típic bingo, dominó,  festival de varietats amb diversos balls, 

com ara sevillanes, tango, etc.,  i com a novetat hi haurà el joc de la 

memòria.  

 

S’ha presentat com serà aquest joc. Es tracta d’un joc engrescador i 

obert a tothom que hi vulgui participar. Consisteix en resoldre en un 

temps determinat diferents exercicis de càlcul, memòria, orientació, etc. 

Anteriorment ja s’havia fet aquest joc i va tenir molt d’èxit, però 

enguany es proposa que sigui damunt l’escenari i que els mateixos 

membres de la comissió el dinamitzin.  

 

- Tot el mobiliari estarà concentrat davant l’escenari per tal que la gent 

pugui asseure’s mentre participa a les activitats. 

 

La comissió està d’acord amb aquest nou format.  

 



 

Finalment, s’han distribuït les tasques organitzatives de la festa entre els 

membres de la comissió (lots, sorteig, menjar, begudes, etc.). 

 

- Altres informacions i propostes.  
 

- Cicle de passejades “Segueix el Ritme”. S’informa que ha tingut 
molt èxit i que hi ha hagut una setantena de persones diferents que han 
participat en aquest cicle de caminades. Per això és una activitat que es 

vol seguir mantenint de cara el proper curs.  
 

Els membres de la comissió comenten que ha estat una bona iniciativa. 
A més, proposen que es facilitin els recorreguts de les caminades durant 
les inscripcions per tal de disposar de rutes saludables pel municipi, i que 

les puguin fer també pel seu propi compte.  Es respon que es tindrà en 
compte i es farà de cara al curs vinent.  

 
- Activitats intergeneracionals. Els membres de la comissió destaquen 

que les activitats que es van realitzar a l’escola van anar molt bé. 

Sobretot, comenten que es podria repetir el taller d’històries de vida ja 
que va tenir molt bona acollida. Els alumnes van estar molt participatius 

i amb inquietud i curiositat per conèixer com són les experiències de la 
gent gran.  
 

- Associació Tot per la gent gran. L’entitat informa a la comissió de que 
s’han trobat amb certes dificultats per realitzar activitats degut que no 

han rebut les subvencions que esperaven per part d’altres òrgans.  
 
La tècnica comenta que és important que s’informin de les activitats que 

faran, ja que així es podrà donar suport des de la Regidoria i fer 
promoció a través de diversos canals.  

 
 

 

 PROPERA REUNIÓ  

 Data: pendent de confirmar 

 Hora: 11h 

 Lloc: Despatx Esther 

 

 

 

 

Begues, 6 de juny  de 2019 

Esther Rufas Mas 

Tècnica de la gent gran 


