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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: dijous 12 de desembre de 2019  
Núm: 9 

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. Joan Bassas 

Sr. Manel Martin  

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

Sr. Manel Illas  

Sr. Manu Roman, Voluntari de blog. 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 

 

S’excusen: 

Sra. Roser Pérez  

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

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

 

 

Ordre del dia 
 

1. Del cinefòrum, calendari de visites. 

2. Actualització de l’associació. 

3. Elaboració d’entrevistes a nous testimonis. 

4. Repàs de la web. 

5. Contactes amb les escoles. 

6. Confirmació de les dates de les rutes. 

7. Proposta de conferència organitzada per la comissió. 

8. Diversos. 

 
 

1. Del cinefòrum, calendari de visites. 
 

Quedem pel dimarts 7 de gener a les cinc de la tarda per poder fer el visionat de les gravacions 

del tèxtil al casal de l’Havana, s’ha de portar portàtil i bafles. 

Queden pendents fer les entrevistes de les persones que van sortir del cinefòrum que vam fer al 

casal de Rocafonda, ja hem fet una primera ronda i ja han fet tres entrevistes a Mercedes 

Moyano, Francesc Rome i la Teresa Anglada, faltarà un segon dia per fer les entrevistes a la  

Teresa Cortilla, Rosa Sanchez i en Clemente Casas. 
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Comentem de fer-li una entrevista a la Teresa Anglada amb una durada més llarga ja que te 

molta informació per explicar, en Jaume, parla amb ella per poder quedar un altre dia. 

 

Proposem una nova data per fer el proper cinefòrum, aquest es faria el dijous 13 de febrer. a les 

17’30 h al centre cívic de Pla de’n Boet 

 

L’organitzaran en Manel, la Carla,  la Fefa i en Josep Mª Graupera. S’han de fer els cartells. 

 

S’han de fer els CD, de les dues entrevistes fetes al casal de Cerdanyola, i de les tres ja fetes de 

Rocafonda 

 

2. Actualització de l’associació. 
 

S’explica del perquè fam fer una associació de memòria històrica, i que ja han passat quatre anys 

per tant s’haurà de renovar alguns càrrecs i donar de baixa altres 

 

Quedaria així: 

 

Presidenta, Angelina Amat 

Secretari, Manel Martin 

Tresorera, Josefa Jaime 

Alta vocals, Joan Martí 

                  Josep Mª Graupera  

                  Manel Illas 

 

Baixa vocals   Jaume Carbó 

  Jeanne Paratilla 

  Josep Noé 

Joaquim Dorda  

Carme Diaz 

 

Es comenta que com associació no tenim gaire difusió a les xarxes socials, i es pregunta si 

alguna persona de la comissió sortiria voluntari per portar alguna xarxa social com el Facebook, 

de moments en Manel Illas i la Carla miraran de si es possible començar amb aquest perfil.  

 

 

3. Elaboració d’entrevistes a  nous testimonis.  
 

Es planteja poder fer un nou perfil d’entrevistes a persones centenàries, podríem començar per 

fer una gravació a l’Elena Itxart i anar trobant persones que facin 100 anys i que estiguin bé per 

poder fer la gravació 

En Joan Martí i en  Josep Mª Graupera surten com a voluntaris per poder fer aquesta primera 

entrevista a centenàries un cop passem informació sobre la persona a entrevistar. 

 

Haurem de repassar tots els centenaris d’aquest any  

 

 

 

 

Recuperar la història amb l’intervenció dels joves 

Teresa Anglada 
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Venim a casa, Dilluns i Dimecres NO, truquem al gener 

     

 

4. Repàs de la web. 
 

Parlem de la web i que la hem d’anar actualitzant, avui a la reunió ha vingut en Manu que s’ho 

ofert per fer de voluntari per poder anar pujant i penjant documents a la web, quedarem una dia 

del gener per explicar com funciona la web 

 

S’ha quedat entre tots que alguna de la reunió de la comissió aprofitarem per fer algunes classes 

sobre aplicacions que es opden fer servir des del mòbil, com el maps o del drive com funciona 

pen pujar coses, etc..... 

 

5. Contactes amb les escoles. 
 
El Cor de Maria s’ha posat en contacte amb nosaltres per fer demandes 

 

Exposició i maleta pedagògica: del 9 de març al 16 de març 

Testimonis: 18 de març, una classe de 9 a 10h i un altre de 10 a 11h 

En aquí hi anirà com a testimonis La Rosa i en Manel Martin com a suplent en Joan Martí i en 

Josep Maria Graupera com a fotògraf 

 

No han demanat el recorregut 

 

El Turó també ha trucat per fer demandes però encara no te les dates concretes, el que si que han 

demanat es saber la data del recorregut perquè vindrà una alumna que està fent el treball de 

recerca sobre aquest tema 

 

 

6. Confirmació de les dates de les rutes. 
 
Recorregut: dissabte 4 d’abril a les 10h a la Nau Gaudí  

Fortins: dissabte 23 de maig a les 9’45 a l’estació del tren 

 

 

7. Proposta de conferència organitzada per la comissió. 
 

Organitzar una conferència de l’associació del tèxtil. 

Nou projecte de cara a l’any que bé. 

 
8. Diversos 

 

 
Propera reunió 16 de gener de 2020 

 
 

 
Carla Mulet 
Tècnica de gent gran 

Carrer Juan Sebastian Elcano, 6 

08302 Mataró 

Tel. 937582626/ 607218279 


