
 
Acta Comissió de la Gent Gran 

 

DATA: Dijous 24 de setembre a les 11h 

PARTICIPANTS: 15 persones assistents (inclosa la regidora, la tècnica de 

la gent gran i la dinamitzadora social).  

LLOC: Aula 1 del Centre Cívic. 

TEMES TRACTATS:  

- Actualització d’activitats: 

S’explica el desdoblament del taller de memòria en dos grups: imaginació 

(10-11H) i memòria (11:15-12:15), degut a les variades necessitats que 

presentava el grup. Per altre banda, s’explica la incorporació del nou taller 

de Xifres i Lletres els dimecres al matí, impartit per la Júlia i que està 

tenint molt bona resposta. 

- Bingo: 

Ja s’està preparant amb la directiva del Centre Cívic el fet de poder 

realitzar de manera autogestionada el bingo dissabtes per la tarda.   

Es proposa també fer-ho a l’Escorxador, per facilitar la gestió. Queda 

obert, a decidir entre les persones que ho gestionaran (Josefa, Manuel, 

Lola i Toni). Queda pendent parlar amb el grup organitzador per tal de 

definir horaris etc. 

- Jocs i ball:  

Es confirmen totes les dates del 2023 per a la realització dels Jocs i Ball al 

Club de Begues cada 2n dissabte de mes. El dissabte de gener els 

organitzadors del ball no poden, però no es canviarà la data, els jocs es 

seguiran fent. Si hi ha algun altre voluntària per fer el ball, benvinguts/uda 

serà. 

- Festa de Nadal:  

Es realitzarà el 15 de desembre, amb el mateix format anterior a la 

pandèmia. Definim els horaris: 



 
 

16-17H BINGO 

17-18H SHOWS VARIATS 

18-19H NADALES, SORTEIG, SARDANES 

De moment, comptem amb espectacles variats amb 2 balls de les dansarines 

i dos més del grup de ball, el Manuel amb l’acordió i poesies del Ramon. Es 

demana fer una crida per reunir més persones per fer espectacles. 

Per altra banda, tothom qui vulgui venir a veure les actuacions podran fer-

ho, únicament obrint l’accés durant la franja horària de les actuacions i en 

l’espai habilitat. 

La Charo comenta que a la darrera festa es va prohibir assistir a infants i en 

canvi sí que hi va haver una excepció. Es respon que no hi va haver cap 

excepció, ja que va ser una petició específica del professor indicant que 

formava part del grup. Es diu que es parlarà amb ell per aclarir el tema. 

També es comenta que qualsevol situació que no agradi cal comentar-la a la 

data més pròxima del fet per tal de poder donar-hi solució. 

Es parla de l’organització de la comanda de menjar: 

COMANDA RESPONSABLE ANAR A BUSCAR-HO 

MOSCATELL CAL XANCO Mª ROSA AMBRÓS 

TORRONS, POLVORONS, 

NEULES, PANETONES, AIGUA I 

SUCS 

PLATS I GOTS 

ESTHER R. – JÚLIA B. 

 

Durant la festa, a la venda de tiquets es posaran l’Ester  i la Mª Rosa. 

Lots: Quedem abans per preparar-ho (DIMECRES 14 DESEMBRE A LES 

11H), allà també revisarem els cartrons del bingo.  



 
El dia de la Festa quedarem per preparar-la a les 14:30H, juntament 

amb les creatives que decoraran el teatre.  

 

Begues, 25 de novembre de 2022 

Esther Rufas Mas 

Tècnica de gent gran 

 


