
 

Servei de Família 
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111 
937582301 

Ajuntament de 
Mataró                                                                                                               

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

Data: 12 de desembre 2013 
Núm.: 8                                         Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                                     Lloc: carrer Sant Josep 
 
Hi assisteixen: 
Guadalupe Angelina (es despedeix) 
Manel Martín 
Angelina Amat  
Roser Perez Colomer  
Àngel Calvo 
Joaquim Dorda 
Carme Diaz 
Susana Vega (voluntària) 
Carla Mulet  

S’excusen: 
Josep Noè 
Joan Bassas 
Agustí Serrano  
Josefa Jaime 
Jaume Carbó 
Emili Amorós  
Begoña Monge  
Jeanne Paretilla 

 
Ordre del dia 
1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
2. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
3. Tema web de la comissió 
4. Diversos. 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
 

• S’explica com està tot el procés fins ara, i s’explica la reunió mantinguda amb Cultura 
arrel de la entrevista demanada amb l’alcalde per veure quant es podrà fer l’exposició i 
on. La reunió va anar molt bé i en principi Cultura ha dit que si a l’exposició durant 
l’any 2015 al Museu conjuntament amb una exposició que parlarà sobre 
l’Ensenyament a Mataró, en la reunió de l’alcalde ens ho acabaran de confirmar. 

• La reunió amb l’alcalde serà el dimecres 18 a les 12’30h. al sala dels lleons, hi està 
convidat tota la comissió però en principi només hi anirà en: Manel, en Joaquim, la 
Roser, en Jaume i la Angelina. 

 
2. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
 

• S’explica que ja es va parlar amb una responsable del departament d’educació perquè 
tingui en compte aquest projecte i que ho enviarà a totes les escoles conjuntament amb 
tots els altres projectes que fan altres departaments a final de curs perquè els tinguin en 
compte de cara al curs escolar que començarà al setembre. Però quedem que quant 
l’exposició estigui ja ubicada farem nosaltres mateixos difusió. 

• Es proposa poder portar l’exposició al centre nou de la Gatassa. Si això es possible 
faríem visites obertes al barri, primer faríem alguna prova per veure com ho fem. 



 

 
3.  Tema web de la comissió. 
 

• S’explica que es vol canviar el disseny de la web perquè sigui més fàcil d’actualitzar, i 
així sigui més fàcil poder trobar algun voluntari per poder-la anar actualitzant.  

 
4. Diversos 
 

• Es llegeix el prec que presenta el grup municipal de la CUP perquè l’Ajuntament de 
Mataró senyalitzi i difongui els Fortins de la costa. Ja que aquest és aprovat en el 
ple del dia 5-12-2013. Dels punts tractats es comenta que el punt 7 que parla sobre la 
possible obertura durant les visites guiades del Fortí 1. ubicat a ponent del Centre 
Natació fer pressió perquè estigui obert durant la nostra visita del dia 23 de maig de 
2014. 

• També es parla de la visita guiada de l’11 d’abril del recorregut pels punts històrics de 
Mataró durant la guerra civil. Es comenta de poder fer visites interiors com per 
exemple a la presó, i preparar una cel·la de com era en aquella època. Per aquesta 
visita s’hauria de parlar amb el grup de memòria de  Mataró. 

 
 
Carla Mulet  
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
Mataró,  desembre de 2013 


