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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: dijous 17 de gener de 2019  

Núm: 1 

Hora: 10 hores 

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

 

Assisteixen: 

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  

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

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

Sra. Roser Pérez, particular 

Sr. Joan Bassas, particular. 

Sr. Manel Cusachs 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 

 

S’excusen: 

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

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

 

Ordre del dia 

 

1. Proposta per explicar la comissió als casals i entitats de la ciutat.  

2. Començar a preparar la maleta anys 40. 

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

4. Com fer difusió de les dues rutes guiades. 

5. Diversos. 

 
 

1. Proposta per explicar la comissió als casals i entitats de la ciutat.  

 

Es parla sobre l’activitat d’anar als casals i explicar que fa la comissió, aquesta activitat ja la vam 

fer fa uns anys i no va tenir gaire èxit, per això pensem en reconvertir-la en una activitat que 

engresqui en els casals, pensem amb l’activitat de poder fer un cinefòrum, i poder pasar una 

pel·lícula sobre la fàbrica de Can Marfà que es va pasar en la inauguració del museu i que alguns 

membres de la comissió van veure i comenten que es molt interessant. 

S’acorda poder anar al museu i parlar amb la directora per si ens deixen el documental o algun 

film semblant que parli del tema del tèxtil i els seu treballadors i treballadores, ja que aquest 
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tema pot engrescar a tots els casals ja que la majoria de persones de Mataró tenen relació amb 

aquest concepte o les seves famílies.  

Per fer el cinefòrum aniríem als 13 casals de la gent gran i altres entitats com les Esmendies o 

potser també alguna associació de veïns o vocalia de dones. 

Alguns membres del grup comenten que l’activitat dels dilluns al arxiu és molt repetitiva i que a 

vegades només veuen fotos del Cor de Maria i de la plaça Santa Anna, i alguns dies hi ha poca 

gent. 

Es comenta que potser estaria bé poder fer un tríptic que expliqui que és la comissió amb una 

fitxa al darrera per recollir dades de contacte. 

 

2. Començar a preparar la maleta anys 40. 

 

Es pasa tot el material que tenim recollit dels anys 40, i d’altre dels anys 30, 60 i 70 però la 

majoria del material que tenim dels anys 40 no té prou volum per poder fer una maleta tal i com 

tenim dels anys 30. Per tant hem d’esperar a poder tenir molt més material, els membres del grup 

miraran de poder demanar més material que sigui rellevant dels anys 40. 

 

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

 

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

testimonis el Cor de Maria, els dies que demanen l’exposició i la maleta són del 15 de febrer al 

25 de febrer i el dia que s’ha d’anar fer de testimonis serà el 20 de febrer de 9 a 11 h. de les 9 a 

les 10 h serà una classe i de 10 a 11h l’altre classe de 4t d’ESO. 

 

Les persones que faran de testimonis seran l’Agustí i en Manel si algú d’ells no hi pogués anar hi 

aniria en Joan Martí, les temàtiques que han demanat són: Explicar experiències de visa: com era 

l’escola, vida quotidiana, aspectes lúdics, com es treballava..... 

 

Per ara no tenim més demandes. 

 

4. Con fer difusió de les dues rutes guiades. 

 

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. 

 

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. Diversos. 

 

S’informa dels actes que es faran en relació a Dia Oficial de la Memòria de l'Holocaust i la 

Prevenció dels Crims contra la Humanitat. 

L'ofrena floral es realitzarà el diumenge 27 de gener, a les 12 h, davant el monument 

“Intolerància”, situat al passeig de Carles Padrós a la confluència amb la plaça dels Drets 

Humans. L'acte comptarà amb acompanyament musical a càrrec dels alumnes de l’Escola 

Municipal de Música de Mataró. I de l’acte acadèmic, que tindrà lloc el dijous 31 de gener, a 

les 19 h, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Mataró, comptarà amb la intervenció de la Sra. 
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Rosa Torán, doctora en Història i representant de l'Amical de Mauthausen, que impartirà la 

conferència Dones resistents i deportades.  

 

No hi ha més temes i es dona per acabada la reunió 

 

 

Propera reunió 14 de febrer de 2019 

 

 

 
Carla Mulet 

Tècnica de gent gran 

Carrer Juan Sebastian Elcano, 6 

08302 Mataró 

Tel. 937582626/ 607218279 

gga@ajmataro.cat 

 


