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Mataró 

                                                                                                              

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: dijous 12de setembre de 2019  
Núm: 7 

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

Sr. Joan Bassas 

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

 

 

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. Possible organització d’una conferència. 

6. Nou pla de comunicació. 

7. Diversos. 

 

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

Fem 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 CERDANYOLA.......................................... dimecres  8  MAIG 16.30h  

Carla, Agustí i en Manel 

CMGG DE L'HAVANA..................................................dimarts 17 SETEMBRE 17H 

Carla, Josep M. i Joan Martí     
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CMGG DE MOLINS........................................................  dilluns 4 NOVEMBRE 16H 

 Manel Martín, Angelina, i Fefa 

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

 Carla, Fefa i Manel Illas 

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. 

  

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

Pel documental sobre el tèxtil intentarem demanar el pressupost per l’any 2021 
La Carla parlarà amb el tècnic de la ràdio municipal per veure com funciona el micròfon de 

solapa 

Hem de veure com organitzem aquest equip de gravació 

 

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

Es deixa aquest punt per la propera reunió, s’ha de parlar amb en Joan Martí ja que ell va 

comentar que prepararia l’entrevista 

 
4. Repàs de la web 

 

S’han penjat fotografies dels fortins 

S’ha rebut un correu d’en Manel Trenchs, aportant un mapa sobre el recorregut dels llocs 

emblemàtics  se l’ha de contestar  

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

està. 

 

5. Possible organització d’una conferència. 
 

En Joan Marti proposa que es faci una conferència, Fer una conferència del tèxtil, buscar 

conferenciant, a la propera reunió ho comentem, però de moments a nivell pressupostari està 

complicat. 

 
6. Nou pla de comunicació. 

 

S’ha d’intentar que vingui més gent a la comissió. 
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Falten fotos per fer els carnets individuals de la comissió. 

 

 

7. Diversos. 
 

Expliquem que s’estan fent trucades a les escoles per explicar les activitats de la comissió. 

Es comenta que la regidora parlarà amb el Consell Comarcal per saber com està la subvenció del 

Feder sobre les rutes turístiques i els fortins. 

L’Agustí comenta que passejant per la platja es va trobar una família i li va explicar el significat 

i perquè servien els fortins.  

S’explica que el 9 de setembre hem iniciat la visita a l’exposició a Cabot i Barba “Recuperem la 

Nostra Història”, van venir la Tele del Punt Diari i va li van fer l’entrevista a la regidora 

l’Elisabet, també es comenta que vam dir que es pot fer visita guiada si volien els casals 

Es recorda que el 17 de setembre fem el cinefòrum la Història del Tèxtil a Mataró al casal de 

l’Havana 

S’explica el programa del dia Internacional de la Gent Gran  

I 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. 

 

Propera reunió 10 d’octubre.    

 
 

 
 

 

 
Carla Mulet 
Tècnica de gent gran 

Carrer Juan Sebastian Elcano, 6 

08302 Mataró 

Tel. 937582626/ 607218279 


