
 

 

Acta Comissió de la gent gran 
 

 

DATA: Dimecres 8 de maig de 2019 

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

l’Ajuntament).  

Excusen la seva absència: la regidora de gent gran i un membre 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.- Consell consultiu de la gent gran del Baix Llobregat 

5.- Cloendes del programa “Segueix el Ritme” 

6.- Altres informacions i propostes 

7.- Precs i preguntes. 

 

ACORDS:  

 

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

- 34ª Festa de la gent gran. Es recorda que l’obertura de portes es farà 

a partir de les 13.30h, no abans. També s’informa que aquest any es 

farà la prova de deixar que entri al dinar tothom alhora, per tal que la 

gent s’assegui per grups i allà on vulguin, tot procurant que no quedin 

seients lliures pel mig de les taules.  

 

Per últim, es comenta finalment que les inscripcions han anat molt bé,  

fins i tot hi ha més persones inscrites que l’any passat. Tot i així, és cert 

que hi ha hagut molta gent que s’ha inscrit a última hora i després 

d’haver exhaurit el termini d’inscripcions per la festa. Per aquest motiu,  

s’insisteix en què recordin a la gent que facin les inscripcions dintre del 

termini establert, ja que s’ha de coordinar tot amb el servei de 

restaurant.  

 



 

- Activitats de relacions intergeneracionals. Es fa una valoració de les 

activitats realitzades fins ara:  

 

- Diada de Sant Jordi: la comissió creu que va anar prou bé, tot i 

que és cert que la pluja va dificultar el desenvolupament de la 

jornada.  

 

D’altra banda, es valora que les titelles de Sant Jordi ja s’han fet 

durant dos anys consecutius i per això estaria bé quelcom nou. 

Per això es proposen els següents canvis:  

 

 Crear disfresses i que el grup de manualitats representi la 

llegenda de Sant Jordi.  

 Actualitzar el guió, tot incorporant una nova vessant amb la 

qual es treballi la igualtat de gènere.   

 

- Activitats amb l’Escola Sant Cristòfor: comenten que les activitats 

realitzades fins ara (conta-contes i manualitats) han anat molt bé 

i són activitats molt agraïdes.  

 
Malgrat d’això, es comenta que ha costat molt trobar participació 

per part de la gent gran en aquestes activitats, i s’insisteix en que 

són un tipus d’activitats que es volen seguir potenciant des de 

l’Espai Nou, ja que plasmen com és la vida en sí, les relacions 

entre diferents generacions, a més que mostren com d’important 

és la gent gran, un col·lectiu que ensenya i aporta aprenentatge i 

coneixements.  

 

Per últim, es recorda les activitats intergeneracionals que queden 

pendents fins a final de curs:   

 

- Fira de les Matemàtiques el dia 10 de maig a les 11.30h al 

Passeig de l’Església. 

 

- Taller d’Històries de vida el dia 15 de maig a les 15h a l’Escola 

Sant Cristòfor   

 

 

- Consell consultiu de la gent gran del Baix Llobregat. La delegada 

del Consell explica que actualment estan treballant en el congrés del 

Consell consultiu que tindrà lloc el 25 d’octubre a Sant Fruitós del Bages. 



 

Es tracta d’una trobada on es reuniran els diferents consells consultius i 

on es presentaran les ponències que estan elaborant cada Consell 

Consultiu, per tal de recollir els diferents punts i aspectes que consideren 

que ha tenir la Llei de la gent gran que sol·liciten que es creï.   

 

 

- Cloendes del programa “Segueix el Ritme”.  

 

S’informa que la caminada que es va anul·lar per motius de pluja, s’ha 

tornat a programar pel 17 de maig a la mateixa hora. Les inscripcions ja 

estan obertes.  

 

D’altra banda, es recorden les dates de les dues cloendes d’aquest mes 

de maig:  

 

- La cloenda del cicle de caminades “A cent cap als 100” tindrà lloc 

el dijous 16 de maig a Manresa. Les inscripcions encara 

segueixen obertes.  

 

- La cloenda de caminades de marxa nòrdica tindrà lloc el 

divendres 31 de maig. La gent ja s’hi pot inscriure si és que 

encara no ho ha fet. Es farà una activitat més especial amb una 

passejada curta, refrigeri saludable i entrega de diplomes per tal 

de tancar el curs.  

 

- Altres informacions i propostes: 
 

- Funcionament de l’Espai Nou i del Servei d’àpats. S’informa 

a la comissió que ja s’han aprovat els dos nous reglaments de 

l’Espai Nou i del Servei d’Àpats a partir dels quals s’esdevindran 

diferents canvis durant el mes de setembre. Més endavant es farà 

una xerrada informativa oberta a tothom per tal d’explicar 

detalladament totes les novetats.   

 

A més, en relació a aquest tema i arrel dels diferents malentesos 

que s’estan donant per les persones usuàries fixes i no fixes del 

servei d’àpats, es recorda el funcionament del servei per tal que 

no hi hagi noves confusions. Per poder ser persona usuària fix 

dintre del servei d’àpats, cal una valoració prèvia dels tècnics 

municipals de la regidoria de gent gran, o bé, de serveis socials.  

Això no vol dir que qui en fan ús de manera recurrent del servei 



 

d’àpats o quasi cada dia siguin fixes. El procediment que cal 

seguir per utilitzar el servei d’àpats és que cal que truquin 

prèviament al restaurant per reservar la seva plaça, mínim 24 

hores abans.  

 

Per últim, es recorda que s’han de posar junts en una mateixa 

zona del restaurant, ja que l’objectiu del servei és que la gent 

gran gaudeixi d’un espai de trobada i socialització.  

 

- Festa d’estiu: es recorda que en altres reunions ja es va valorar 

d’incorporar un nou format per la festa d’estiu semblant a les 

activitats que s’organitzen en hotels. Per aquest motiu, es 

convocarà a la comissió a una nova reunió per parlar 

específicament de l’organització d’aquesta festa.  

 

- Màquines de cosir: com que en anteriors ocasions s’ha demanat 

a l’Espai Nou d’incorporar un taller de costura i labors adreçat  a 

gent gran, i enguany hi ha pressupost per poder fer una comanda 

d’un parell de màquines de cosir, s’acorda amb la comissió fer una 

prèvia difusió d’aquest taller per tal de valorar quanta gent hi 

assistiria abans de fer aquesta despesa.   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 PROPERA REUNIÓ  

 Data: pendent de confirmar 

 Hora: 11h 

 Lloc: Despatx Esther 

 

 

Begues, 8 de maig de 2019 

Esther Rufas Mas 

Tècnica de la gent gran 


