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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: dijous 10 d’octubre de 2019  
Núm: 8 

Hora: 10 hores 

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

Assisteixen: 

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

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

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

Sra. Rosa Pegueroles 

Sr. Manel Martin  

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

Sr. Manel Illas 

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

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 

 

S’excusen: 

Sra. Roser Pérez  

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

Sr. Joan Bassas 

 

 

Ordre del dia 
 

1. Del cinefòrum, calendari de visites i repartició dels participants. 
2. Elaboració d’entrevistes a nous testimonis. Equip de gravació. 

3. Possible entrevista al sr.Juan Ramón Morante i d’altres 

4. Repàs de la web. 

5. Contactes amb les escoles. 

6. Relació amb el TecnoCampus i el tèxtil. 

7. Diversos. 

 

1. Del cinefòrum, calendari de visites i repartició dels participants. 
 

Repassem el  repartiment de responsables per a les dates de les pròximes visualitzacions del  

documental, per a cada sessió sempre hi haurà dos representants fixes de la comissió, en el casal 

es portaran les fitxes per omplir: 

CMGG DE MOLINS........................................................  dilluns 4 NOVEMBRE 16H 

 Manel Martín, Angelina, i Fefa 

CMGG DE ROCAFONDA...............................................dimecres  6 NOVEMBRE 16H 

 Carla, Fefa i Manel Illas 
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CMGG DE BOET.........................................................      dimarts 12 NOVEMBRE 16H 

 Manel Martín i Josep Maria    

CMGG DEL PARC..........................................................dijous  21 NOVEMBRE 16H 

 Manel Martín, Jaume Carbó i Agustí Serrano 

Als casals d'Oriol Batista, Santes, Llàntia i Cirera  ho farem al 2020 

Material necessari:  projector,  portàtil, altaveus i paret o pissarra per projectar 

Document del LOPD i fitxa de recollida de testimonis del tèxtil 

 

Les persones que no puguin venir al cinefòrum se’ls pot fer la fitxa igualment per saber de la 

seva experiència i fins i tot els podem gravar. 

 

Valorem el cinefòrum fet a al casal de l’Havana, s’explica que per ser setembre i que encara no 

hi ha classes va assistir força gent, erem unes 22 persones, durant el transcurs de la sessió s’ha 

anat recollint dades per poder fer les entrevistes, els assistents han participat activament durant 

tota la conferència. 

 

En Josep Maria i en Joan com a responsables del cinefòrum de l’Havana ja estan fen  entrevistes 

a algunes de les persones que van assistir. 

 

Haurem de mirar si trobem algú que pugui editar les entrevistes, primer es passaran en el casal 

perquè les puguin visualitzar els seus protagonistes i després s’editaran i es penjaran a la web en 

el menú de testimonis en un apartat nou sobre la història del tèxtil. 

 

S’ha de fer difusió dels pròxims cinefòrums amb cartells. 

 

Es reparteix un possible guió de preguntes per poder fer les entrevistes als testimonis sobre la 

història del tèxtil. També es passarà per correu electrònic. 

  

2. Elaboració d’entrevistes a  nous testimonis. Equip de gravació 
  

El micròfon de solapa funciona perfectament i es pot utilitzar tant amb el mòbil com en una 

càmera de fotos. Ara el té en Josep Maria com a tècnic de les gravacions. 

 

El primer equip de gravació ja està funcionant, és en Josep Maria i en Joan 

 

El segon equip de gravació serà en Josep Maria i en Manel 

 

S’han de buscar més equips de gravació, s’està parlant amb espai joves a veure si algun jove 

també voldria fer la part tècnica conjuntament amb en Josep Maria. 

 

S’ha de concretar per poder fer les entrevistes a les persones que van dir que si en el cinefòrum 

de Cerdanyola, les entrevistes les farà en Manel acompanyat d’en Josep Maria. En principi son 

tres senyores. 

 

3. Possible entrevista al sr. Juan Ramón Morante i d’altres 
 



 3

En Joan Martí s’ha preparat l’entrevista, ara només cal fer agenda i parlar amb l’entrevista’t, 

l’entrevista la farem a la seu de l’UGT. 

 
4. Repàs de la web 

 

Les persones de la comissió han fet un repàs de la web, veuen que ha de tenir més activitat i 

penjar més noticies i també posar una direcció física d’on ens poden trobar com a comissió de 

memòria històrica. 

Un cop el mes com a feina tothom ha d’entrar a la web de la memòria històrica i veure com està. 

 

5. Contactes amb les escoles. 
 

Durant aquest mes, no hem tingut cap demanda de les escoles. 

 
6. Relació amb el TecnoCampus i el tèxtil.. 

 

Estem pendents d’una reunió a tres bandes amb el museu, el TecnoCampus i nosaltres per parlar 

sobre  les entrevistes sobre el tèxtil, després de la reunió farem un resum i el passarem pel grup 

de whatsApp un resum de la reunió. 

 

7. Diversos. 
 

S’explica que en Manel Martín participarà al programa de radio del consell “l’hora de la gent 

gran” aquest espai serà mensual i durà cinc minuts. En aquest espai a cada reunió de la comissió 

decidirem de que parlarem. En Manel explica que el pròxim mes parlarà dels fortins i la resta de 

l’any anirà explicant els diferents plafons de l’exposició Mataró anys 30. 

 

Es tornar a plantejar que la comissió pugui organitzar alguna conferència, es proposa que a la 

pròxima reunió parlem sobre temàtiques a parlar i possibles conferenciants. 

 

Es fa la valoració de la V Mostra d’entitats i es comenta que la carpa de l’Ajuntament que 

estigues conjuntament amb les comissions de treball del consell, i  que en el cartell de dalt de la 

carpa no sortis el nom de les comissions, i que les tres comissions estiguessin juntes era massa 

atapeït, per la propera mostra s’ha de separar carpa de l’Ajuntament amb la del consell o posar 

només una carpa del consell amb les tres comissions. 

 

S’explica que volem fer un nou grup de treball que penjaria de la comissió de cultura per 

treballar visites guiades a Mataró explicades per la gent gran i la seva experiència. 

 

Propera reunió 14 de novembre.    

 
 

 
 

 

 
Carla Mulet 
Tècnica de gent gran 

Carrer Juan Sebastian Elcano, 6 

08302 Mataró 

Tel. 937582626/ 607218279 


