Esplai municipal de la gent gran
Buenos Aires
Associació de Gent Gran Buenos Aires
Està conformada per tots els socis i sòcies que col·laboren i participen de les activitats que
organitza l’entitat.
La Junta Directiva té com a objectiu oferir activitats diverses als seus socis i entomar les
iniciatives que siguin viables.
L’horari d’atenció és de 16.00h a 19.00h i l’espai de trobada és la sala de Juntes de la planta
baixa, excepte dijous.
L’Associació constitueix un dels eixos de les activitats de l’Esplai, conjuntament amb els serveis i
propostes que desenvolupa el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de
Martorell als Esplais municipals per a la gent gran.
Actualment preparen i contacten amb les agències de viatges que organitzen les excursions
d’acord amb les seves preferències i les dels seus socis.
Els diumenges a la tarda, gestionen sessions de ball amb música. Un cop al mes, amb el suport
del PMSAPM organitzen un ball amb música en viu.
Al llarg de l’any, cerquen les millors ofertes per tal d’organitzar dinars a preus competitius.
Habitualment per Sant Pere, Nadal i la celebració de l’aniversari de l’Esplai.
Es troben en contacte constant amb el seus socis i ofereixen el material necessari per a
desenvolupar les activitats gratuïtes que els socis volen desenvolupar: diferents jocs de cartes,
dominó, bingo, parxís, petanca, etc. Al llarg de l’any acostumen a organitzar diferents
competicions amb interessants premis pels guanyadors acompanyat d’un berenar per als
participants.
Altres activitats gratuïtes que desenvolupen els seus socis, com ara el ball, les manualitats i
qualsevol altre proposta que tingui el suport de l’Associació. Aquestes activitats, també es fan
visibles en les diferents trobades culturals que s’organitzen al municipi ( Setmana de la gent gran,
Nadal, Roser, Festes locals, etc.).
D’acord amb el Reglament, un cop a l’any, la Junta ha d’organitzar una Assemblea on es parla
de l’evolució de l’Associació, de les diferents activitats i la gestió de les mateixes, així com per a
recollir noves idees i fer suggeriments de millora de funcionament.
Els components actuals de la Junta són:

Presidenta: Maria Walias
Vicepresident: Ramón Flores
Secretari: Antonio Segura
Tresorer: Francesc Garrido
Vocal: Claudio Nieto
Vocal: Nicolás Martínez
Vocal: Carme Sabaté

