
 
 

Acta Comissió de la gent gran 

 
 

DATA: Dimecres 6 d e novembre de 2019 a les 11.15h 

PARTICIPANTS: 7 persones (entre els quals hi ha: 1 personal tècnic de 

l’Ajuntament i la regidora de la gent gran) 

 

TEMES TRACTATS/ORDRE DEL DIA:  

1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2.- Festa de Nadal de l’Espai Nou. 

3.- 10 anys de l’Espai Nou 

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

 
 

ACORDS:  

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

 

- Festa de Nadal de l’Espai Nou: 

La Festa es farà el dilluns 16 de desembre de 16 a 19 al Teatre el Goula. Es 

comenta que s’enviarà un mail per a tothom informant de la recaptació de 

material per confeccionar els lots de Nada. 

 

Ordre de la Festa: 

16 a 17h Bingo 

17h Torrons i moscatell a les taules 

17.15h Inici festival de varietats 

Es parlarà amb +Kritme i l’escola St Lluis, com acad any. 

La Isabel també va dir que hi volia participar. 

Es comenta a l’associació de la gent gran si hi volen col·laborar. 

18.15h Cantada Nadales 

18.30 Sorteig Lots de Nadal 

18.45 Sardanes de fi de festa 

 

Encarregats/ades. 

 

Pernil: Conxita 

Moscatell: Mª Rosa 



 
Números de loteria: Ester i Conxita 

Bingo: Toni i Manuel. 

 

Es queda el divendres 13 de desembre a les 10.30 per fer els lots de Nadal 

I el 16 de desembre a les 15 per preparar-ho tot. 

 

Les taules es guarniran amb grèvol com l’any passat i també la part davantera 

de l’escenari. 

 

També es faran uns identificadors per a les persones voluntàries. 

 

S’habilitarà un espai darrera de les taules, amb cadires per a les persones 

que vinguin a veure als seus fills actuar. 

 

- 10 anys de l’Espai Nou:   

 

Es comenta el que es va parlar a la reunió específica dels 10 anys de l’Espai 

Nou. 

 

La Josefa ha de portar versions de material per fer el ball del fanalet. 

 

Es comenta que al envelats el fanalet i el ram es venia. Hem dit que els 

vendrem per 1€, i que els beneficis seran per a les festes de la gent gran. 

 

També es comenta que es farà una invitació personalitzada per a totes les 

persones que tenen el Carnet de l’Espai Nou. I que al cartell s’especificarà 

que  la festa és per a gent amb el Carnet o bé, persones majors de 65 anys 

empadronades a Begues. 

 

- Altres informacions i propostes:  

 

Servei d’àpats: s’informa que ara ja està funcionant el servei amb el nou 
carnet, i que s’estan començant a posar taules compartides. Hi ha alguna 

persona que no està conforme, però això ho diu la normativa, i es seguirà 
fent per potenciar la sociabilització. 
 

Es comenta que a partir del dijous ja hi haurà una nova persona donant 
suport a l’àrea de la gent gran. 

 
S’informa que s’ha obert un nou grup de gimnàstica, els dimecres de 10.30 

a 11.30h. Es veurà com evoluciona aquest grup. 



 
 
S’ensenya el disseny de la Guia de Recursos per a la gent gran, que ja 

van tenir a la darrera reunió per revisar el contingut. A tothom li sembla 
correcte per tirar-la endavant. Es comenta que hi ha altres serveis com el del 

Document de Voluntats Anticipades que fa el CAP. Però s’emplaça a properes 
versions, ja que potser caldria que el CAP en fes un d’específic del que ells 
fan.  

 
Guarniments per Nadal: 

- Nou pessebre pel vestíbul. 
- Guarnir la columna de l’Espai Nou. 
- Vestir taules pel dia de la festa de la gent gran. 

 
S’informa que el 17 de desembre a les 13.15h tindrà lloc el dinar de Nadal 

del voluntariat al restaurant LloraPlora. 
 
Reunions amb l’associació de la gent gran: es comenta que s’han iniciat 

reunions periòdiques amb l’associació per tal de tractar tots els temes 
conjunts, i donar resposta a les seves necessitats. 

Es parla d’alguns temes que s’estan treballant amb l’associació, com ara: 
- Obertura automàtica de la porta d’amulatori i petició del “tprn”: totes dues 

coses estan reclamades. 

- Material ortopèdic: s’ha facilitat el contacte de la Creu Roja a l’associació 
per tal que s’hi posin en contacte. 

 
Caminades “Segueix el Ritme”: s’informa que el 22 de novembre tindrà 

lloc la propera caminada de marxa nòrdica, i el 13 de novembre a Centelles. 

 

 

- Precs i preguntes:  
 
L’associació de la gent gran informa que el 20 de novembre tindrà lloc una 

sortida al Molí de Capellades. 
 

Es demana saber si les portes del centre de dia seran automàtiques. La 
regidora comenta que ho preguntarà al departament corresponent. 
 

Es demana que el bus passi per Sant Llorenç: aquest tema la regidora 
comenta que implica a d’altres pobles i no es fàcil de donar una solució 

immediata, tot i que s’hi està a sobre. 
 
 

 PROPERA REUNIÓ  

 Data: 4 de desembre 2019 



 
 Hora: 11h 

 Lloc: Despatx Esther 

 

Begues, 6 d e novembre de 2019 

Esther Rufas Mas 

Tècnica de la gent gran 

 


