
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania 
Plaça Miquel Biada, 5 
93758 26 26/ 607 21 82 79 

Ajuntament de 
Mataró                                                                                                               

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

 
 
Data: 9 de juny de 2016 
Núm.: 6                                       Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                                       Lloc: Centre cívic de Cabot i Barba 
 

 

 

Assisteixen: 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista 

Sra. Dolors Barrio, Grup Municipal Cup 

Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana 

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

Sr. Joan Bassas, particular 

Sra. Roser Pérez, particular 

Sr. Manel Martín, particular 

Sra. Rose Dos Santos, tècnica de gent gran 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran 

 

S’excusen: 

Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana 

Sr. Josep Noè, particular 

Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador 

 
Ordre del dia 
1. Mataró, anys 40  
2. Valoració de la sortida dels fortins 
3. Possibles activitats a fer amb l’exposició Mataró anys 30 
4. Millorar la web de la comissió 
5. Diversos. 
 

Desenvolupament de la reunió 
 

1. Mataró, anys 40  
 

S’explica que de moments el tema del treball de buscar informació de com era Mataró durant els 

anys 40, que  l’està fent en Bernat Aranyó encara està en procés, i que ja ens avisarà un cop 

tingui fet tot el treball. 

 

2. Valoració del  sortida dels fortins  
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El dia que vam fer la sortida ens va fer un dia molt bo de temps, es valora com una de les millors 

sortides, ja que van venir unes 25 persones i molt interessades en el tema, i de llocs molt 

diversos, Llavaneres, Cabrils, Arenys...etc. Les explicacions van anar molt bé, les van fer en 

Manel, en Joan i l’Agustí. 

En Josep Maria va ser l’encarregat de fer les fotos. 

Estem pendents de la contesta de l’Ajuntament de Llavaneres, ja que em enviat un correu al 

regidor de cultura per poder fer una trobada i parlar de treballar conjuntament amb ells pel tema 

dels seus dos fortins. 

Es comenta de poder fer un tríptic nou dels fortins, amb l’ordre diferent i fins i tot poder posar 

els dos fortins de l’Ajuntament de Llavaneres. 

 

3. Possibles activitats a fer amb l’exposició Mataró anys 30 
 
Es decideix muntar una visita guiada de l’exposició, aquesta visita decidim de fer-la el dimecres 

13 de juliol a les 18 hores, la farà en Manel. S’haurà de fer un cartell i fer difusió a l’agenda de 

cultura, per whatsapp i alguns membres de la comissió la faran per Facebook. 

 
4. Millorar la web de la comissió 
 
Aquest mes es farà ja formació per mirar d’actualitzar la web i penjar la nova. 

 
5. Diversos 
 

El divendres 1 de juliol quedarem per muntar l’exposició i després fer la reunió de la comissió. 

S’ha d’afegir la Fefa al grup de whatsapp. 

S’ha de preguntar a l’arxiu municipal si accepten gravacions festes a  cassets de veu. 

S’ha de canviar el cartell de la sortida dels fortins i posar centre de Natació en lloc de Club 

nautic. 

 

No hi ha més temes a tractar. 

 

La propera reunió tindrà lloc el divendres 1  de juliol a les 10h al Centre Cívic de Cabot i 
Barba (plaça Miquel Biada, 5)   
 
 
 

 

Carla Mulet i Matas 

Tècnica de Gent Gran  

Mataró, 9 de juny de 2016 


