
 

Regidoria gent gran 
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: 19 de gener de 2012 

Núm.: 1 

Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h 
Lloc: sala d’actes de Can Palauet 
 
Hi assisteixen: 
Joaquim Dorda 
Josep Herrero 
Guadalupe Angelina  
Àngel Calvo 
Encarna Siles 
Carme Diaz 
Jenina Paretilla 
Josep Noè 
Carla Mulet  

 
S’excusen: 
Joan Bassas 
Vicenç del Rio 
Jaume Carbó 
Begoña Monge 
Emili Amorós  
 
 

 
Ordre del dia 
1. Preparació de les entrevistes a fer sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i 

oficis. 
2. Començar a treballar el projecte de Mataró anys 40. 
3. Fer agenda de la sortida dels fortins i del recorregut. 
4. Noves incorporacions a la comissió. 
5. Diversos 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Preparació de les entrevistes a fer sobre la història de l’Escola Municipal d’arts 

i oficis. 
 

• Cada divendres anem fent una entrevista ara ja en portem unes quantes, les 
entrevistes funcionen molt bé. 

 
 

2. Començar a treballar el projecte de Mataró anys 40. 
 

• S’explica que un cop obrim les portes del nou casal de can Miralles podrem tenir 
un espai propi de la comissió, l’exposició podrà estar permanent però 
necessitarem trobar alguns responsables per poder tenir-la algunes hores obertes, 
s’ha de pensar on podem trobar alguna vitrina per poder deixar material del que 



 

tenim, en aquest casal podrem pensar noves activitats per muntar com a 
comissió. 

 
3. Fer agenda de la sortida dels fortins i del recorregut. 
 

• Ja tenim dates per les dues activitats, el recorregut el farem el dia 13 d’abril, 
s’haurà de pensar en fer noves fotocopies del llibret ja que no tenim pressupost 
per fer-lo d’impremta. Per la sortida dels fortins la farem el 15 de juny del tema 
dels fortins hem de preguntar a la comissió de patrimoni com està el tema de 
poder-los catalogar. Les dues activitats ens les posaran a l’agenda de turisme. 

 
4. Noves incorporacions a la comissió. 
 

• Gràcies a les entrevistes que hem fet de l’Escola d’arts i oficis hem pogut trobar 
noves persones interessades en formar part de la comissió, de moments tenim 
dues noves incorporacions. 

 
5. Diversos 
 

• S’explica que hem tingut contacte amb els marxaires per poder fer una 
primera trobada amb ells per poder parlar de poder recuperar tot el seu 
material d’arxiu i poder arribar a fer un conveni perquè el seu material passi 
a la comissió. 

 
 
Carla Mulet  
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
 
 
Mataró,  19 de gener de 2012 
 


