
 
Acta Comissió de la Gent Gran 

 

DATA: Dijous 24 de febrer a les 11 h. 

PARTICIPANTS: 10 persones assistents (inclosa l atècnica de la gent 

gran). Excusa la seva absència la regidora de la gent gran. 

LLOC: Aula 1 del Centre Cívic. 

TEMES TRACTATS:  

Obre la reunió la tècnica de gent gran preguntant com havia anat la visita al 

Centre de prestació de serveis. Els comentaris emesos són els següents: 

- L’edifici és molt maco i està ben fet. 

- El que sobretot interessa és conèixer la normativa i el funcionament. 

- Es troba a faltar algun espai obert per a les plantes de dalt. 

Es posa sobre la taula la necessitat de disposar d’espais de trobada més 

accessibles a la gent gran i més centralitzats al poble. Es parla sobre que 

l’espai nou ja organitza activitats a la planta baixa del centre cívic, ja que no 

es tracta de centralitzar, si no d’aprofitar tots els espais disponibles. La 

tècnica també comenta que s’està dissenyant el projecte de senyalització de 

les escales i l’ascensor del centre cívic per promoure hàbits saludables, com 

una proposta que va sorgir de l’associació. Es fa una comparativa en el que 

hi ha en altres pobles. També es parla de la necessitat d’estudiar ben a fons 

les necessitats reals del nostre poble. Hi ha canvis generacionals i a més el 

grup de gent gran és tan heterogeni que dificulta el fet de marcar una sola 

estratègia d’acció. Però, evidentment, cal estudiar-ho i fer propostes entre 

tots i totes. 

També es comenta que hi ha gent sola que troba a faltar activitats més de 

cap de setmana. Un espai de trobada on jugar i/o ballar. Es parla que és una 

proposta interessant i que s’estudiarà. De l’associació es comenta que des de 

l’ajuntament s’ha de delegar en altres. Per tant, aquesta és una proposta que 

requerirà del recolzament i dinamització de l’associació i la comissió. 

Es demana que no hi ha il·luminació a la sortida del centre cívic direcció cap 

a la riera a Camp dels Prats. Es preguntarà què passa amb aquesta zona. 



 
La tècnica informa que la partida destinada a la festa d’homenatge de la gent 

gran es pot utilitzar per altres temes que no siguin únicament de menjar. Es 

demana i tothom es compromet a portar propostes per a la festa d’aquest 

any per a la propera reunió. 

A la part final de la reunió l’associació fa arribar un llistat de qüestions que 

traslladen a la comissió: 

- Que les persones de la comissió que representen a entitats informin a 

la resta del que fan. En aquest punt es puntualitza que ja hi ha un 

òrgan que és la Taula d’entitats en el qual es treballa allò específic de 

les entitats. Per tant es recondueix en el sentit d’aportar activitats 

específiques per a gent gran. 

- Participació de l’associació al Consell consultiu de la gent gran. La 

tècnica puntualitza que al Consell hi participen persones de la 

Comissió, independentment de si són o no de l’associació, ja que els 

delegats han d’informar a aquest òrgan en primera instància.  

- L’associació comenta que va traslladar preguntes sobre el centre de 

serveis a la regidora. A la propera reunió es parlarà. 

- Situació dels itineraris saludables. La tècnica comenta que aquest 

projecte va ser seleccionat al pressupostos participatius i que 

s’executarà l’any 2022. 

- Senyalització escales amb lemes saludables. Ja s’ha comentat durant 

la reunió que s’està fent el disseny. 

- Portes automàtiques al centre cívic. Es traslladarà als responsables del 

centre cívic. 

- Transport a demanda per a la gent gran. La tècnica demana que 

s’aconsegueixi el projecte de les poblacions que diuen que el tenen 

implantat. 

- Aparcament per a gent gran a l’ambulatori. La tècnica comenta que 

actualment hi ha problemes amb els que hi ha al centre cívic ja que no 

es respecten. Abans de fer alguna cosa així s’hauria de fer una 

normativa específica.  

- En relació a la situació econòmica de la gent gran es demana si hi ha 

alguna possibilitat de reducció en els impostos. Es traslladarà al 

departament corresponent. 

Havent finalitzat l’hora de la reunió, es demana a l’associació que la resta de 

qüestions es traslladin a la tècnica per correu electrònic, i així es podran anar 

treballant per donar-hi resposta a la següent reunió. 



 
 

Begues, 24 de febrer de 2022 

Esther Rufas Mas 

Tècnica de gent gran 


