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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: dijous 15 de novembre de 2018  
Núm: 9 

Hora: 10 hores 

Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5) 
 

Assisteixen: 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc. 

Sr. Manel Martín, particular. 

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

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda. 

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

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

Sr. Joan Bassas, particular. 

Sr. Pol Torres, estudiant de segon de batxillerat del institut d’Argentona 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 

Sra. Montse Cusachs, tècnica de gent gran. 

 

S’excusen: 

Sra. Roser Pérez, particular 

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

Sra. Rosa Pegueroles, membre comissió de ràdio i mitjans de comunicació. 

Sr. Lluis López, Parkinson 

 

Ordre del dia 
 
1. Senyalització del Fortí nº1. 

2. Informació sobre l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts. 

3. Com fer difusió de les dues rutes guiades. 

4. Informació sobre la Comissió ciutadana Joan Peiró. 

5. Estratègies per fer venir més gent a la comissió.  

6. Diversos. 

 

1. Informació sobre el projecte de Ciutats Amigues. 
 
La Montse Cusachs explica com està el procés i el que ‘s’ha fet fins ara, tenint en compte, 

que ells com a membres de la comissió i del consell han format part d’aquest primer 

diagnòstic del projecte. 

S’explica que es farà la presentació pública del projecte a la ciutat i que hi estan convidats, es 

passa el programa: 
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Dimarts, 11 de desembre de 2018 a les 9:45 hores  

A la biblioteca Pompeu Fabra, Plaça Occitània, s/n, 08302 Mataró 
A les 9:45h: recepció. 

- A les 10h i fins les 11:30 h: Conferència de Daniel Gabarró “Persones grans, grans 

persones” 

A les 11:30 h: pausa.  

A les 11:50h: Presentació dels resultats de la diagnosi del projecte de Mataró, ciutats amigues de 

les persones grans. 

- Presentació de les persones i moderació de la taula: Montse Balaguer, cap del Servei 

d’Igualtat i ciutadania 

- Diputació de Barcelona: Projecte de ciutats amigues i el suport que dóna als 

municipis 

- Xarxa Consultors: resultats de la diagnosi  

A les 13h: Cloenda  

  

Es parla sobre al diferència que hi ha entre el projecte de Ciutats Amigues i el procés de 

pressupostos participatius. 

 
 

2. Senyalització del Fortí nº1. 
 
Es pasa una còpia a cadascú d’ells de com quedarà els plafons de la senyalització amb tots els 

canvis que ells han comentat, es repassa que tothom ho vegi bé. 

 

S’explica que ja tenim tots els permisos per penjar les diferents fotos en els plafons. 

 

Es comenta entre tots l’acte d’inauguració d’aquesta senyalització, es queda que hi hauran: 

 

• Diversos parlaments institucionals 

• Diversos parlaments de membres de la comissió, en Jaume Carbó introducció a la 

comissió i en Manel i l’Agustí un breu text de les visites guiades sobre els fortins. 

• De l’actuació de l’Esbart Dansaire Iluro del ball dels pescadors, s’ha contactat amb ells i 

estem a l’espera a veure que ens diuen. 

 

Com que l’acte es dissabte 1 de desembre a les 12h i queden pocs dies, farem trucades per 

confirmar i quedarem uns dies abans amb les tres persones que parlen per preparar-ho. 

 

Anem justos de temps per tant demanarem a tothom que faci molta difusió des de les seves 

entitats. 

 

3. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts.  
 

S’ha trucat a més  instituts per recordar el projecte i explicar totes les activitats que podem oferir, 

i  portar una bossa amb el tot el material.  

De les trucades o visites als instituts per explicar les activitats de Mataró anys 30 i Mataró anys 

40, han sorgit algunes propostes. 

 

Es fa un repàs de les demandes ja fetes i es pasa ja les dates que han demanat l’exposició i 

testimonis el Cor de Maria, que serà la segona setmana de febrer, i ja anirem concretant. 

 
4. Con fer difusió de les dues rutes guiades. 
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Tornem a informar de les dues dates, ja estan tancades amb en Victor i amb turisme. 

 

El recorregut el farem el dissabte 13 d’abril a les 10h i el punt de trobada l’hem canviat i el 

farem davant de la nau Gaudí, tothom ja té la informació i està d’acord. 

 

La sortida al fortins la farem el dissabte 11 de maig, hem canviat l’hora perquè al ser dissabte els 

tres surten més tard, per tant la sortida serà a les 9’45h també està afegit al cartell. 

 

Es pasa un cartell a tots els membres de la comissió perquè tothom ho tinguem en compte. 

 
5. Informació sobre la Comissió ciutadana Joan Peiró. 

 
En Joan Martí informa com han anat les últimes reunions, i demana que a partir d’ara no anar-hi 

ja que les reunions per preparar actes ja s’han acabat, i a les reunions que faran a partir d’ara 

nosaltres com a comissió de gent gran no cal que hi anem. 

 

La Carla enviarà un correu informant d’aquesta decisió. 

 

6. Estratègies per fer venir més gent a la comissió.  
 
Aquest punt el parlem molt ràpid, per la propera reunió caldria parlar de quines estratègies 

podem fer perquè vingui més gent  a la comissió. 

 
7. Treball de 2n de batxillerat. 
 
En Pol comenta que vol fer el seu treball d’investigació sobre el franquisme i li agradaria poder 

entrevistar a dues persones de la comissió, de tots els membres s’escull a les dues persones més 

grans d’edat de la comissió, en aquest cas són en Jaume i  l’Agustina, per no fer-les venir un altre 

dia, donem per tancada la reunió i en queda en Pol fent l’entrevista amb ells. 

 

8. Diversos. 
 

Es parla de quedar un dia específicament amb les persones que hauran de parlar en l’acte de 

presentació de la senyalització dels fortins i se’ls avisarà a tots per whatsApp per confirmar data 

i horari. 

 

Propera reunió 13 de desembre 


