
 

Servei de Família 
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111 
937582301 

Ajuntament de 
Mataró                                                                                                               

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

Data: 16 d’octubre 2014 
Núm.: 8                                         Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                                     Lloc: carrer Sant Josep 
 

Hi assisteixen:  

Manel Martín 

Joaquim Dorda 

Joan Bassas                                                                

Agustí Serrano  

Jaume Carbó 

Carla Mulet  

Hoda Dahbi 

 

S’excusen: 

CarmeDiaz 

Jeanne Paretilla 

         Angelina Amat  

        Josefa Jaime 

   Roser Perez 

              Josep Noé 

               

 

Ordre del dia 
1. Documental de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 

2. Informació fortins de Cabrera. 

3. Projecte intergeneracional de Ca l’Arenes dels anys 42 al 58. 

4. Loteria. 

5. Revisar la web de la comissió. 

6. Agenda de les sortides de 2015. 

7. Difusió de l’exposició Mataró anys 30 

8. Diversos. 

 

Desenvolupament de la reunió 
 
1. Documental  de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
 

• Ja hem començat les gravacions, gravarem a unes 21 persones, de moments totes han 

anat molt bé. 

• Es proposa que les persones que participin a l’exposició que poguessin tenir un petit 

objecte de record de la comissió, en Joaquim he fet un dibuix de diploma per poder 

donar, a les persones que els hi hem donat els hi ha fet molta il·lusió. 

• Continuarem fem gravacions fins a principis de novembre. 

 

2. Visita als fortins de Cabrera. 
 

• S’ha  trucat a l’Ajuntament de Cabrera amb l’arqueòleg, en principi no en tenia 

constància d’aquests dos fortins que estaven ubicats entre la riera d’Argentona s’ho 

mirarà i ens passarà la informació.  
 



3. Projecte intergeneracional de Ca l’Arenes dels anys 42 al 58. 
 

• La Hoda explica com anat el projecte, ja han fet dues sessions, el treball s’ha fet amb 

l’Angelina i en Joan, ha estat molt interessant, falta una tercera sessió. Quant el treball 

estigui acabat el passarem a la comissió. 
 

4. Loteria. 
 

• S’ha parlat amb l’administració de Cirera que ens farà els talonaris, s’han demanat 20 

talonaris de 25 paperetes a 2’50 de loteria i 0’50 de donatiu, si es ven tota jugarem 1400 

euros amb un benefici de 280 euros. 
• El dia 17 de desembre tothom haurà de tornar la loteria que no hagi venut. 
• Quant es tinguin els talonaris trucarem a tots els membres perquè passin a recollir-la per 

començar a vendre. 
• Es parla de obrir un compte corrent per deixar els diners que anem recollint de la loteria, i 

de deixar en dipòsit els números comprats, a la propera reunió parlarem de qui han de ser 

els titulars del compte i qui te firma. 
• Per la reunió del desembre que cau en el dijous dia 11, podria ser la data per recollir tots 

els diners i així anem amb temps per portar-los a l’administració abans del 17 de 

desembre. 
 

5. Revisar la web de la comissió. 
 

• Encara estem pendents de fer el treball de remodelació de la web amb l’empresa. 
 

6. Agenda de les sortides de 2015. 
 

• Per la sortida del recorregut es parla de tornar a fer-la en divendres ja que l’any passat va 

anar molt bé, continuaríem incloent la visita a la presó, fent agenda podria ser el 

divendres 17 d’abril coincidint amb la setmana del 14 d’abril proclamació de la 

república. 
• La sortida dels fortins l’any passat va assistir poca gent per poder millorar la difusió es 

comenta en fer-la el dimecres perquè hi hagi temps de veure l’acte en l’agenda del Tot i 

el Cap Gros, es podria fer el dimecres 20 de maig, també hauríem de mirar de poder-la 

lligar amb els CAPS de salut, com a caminada per fer salut i així poder tenir més difusió 

de la sortida. 
• S’ha de pensar en passar la informació a turisme per la seva agenda. 

 
 
7. Difusió de l’exposició Mataró anys 30 
 

• S’explica que hem afegit la visita de l’exposició de Mataró anys 30 en el catàleg que es 

passa a les escoles com a visites guiades a les famílies com a formació. 
• També ens falta fer un treball de coordinació amb el cafè de mar per veure com podem 

fer més difusió de l’exposició, quant es pugui es farà aquesta coordinació. 
 
8. Diversos 
 

• S’informa que el dia 4 de novembre farem consell municipal de la gent gran, un dels 

punts de l’ordre del dia es poder fer propostes al programa d’actuació municipal. 



• Com a comissió es decideix que en Joaquim Dorda representant de la comissió llegeixi 

les propostes que especifiquem: 

 

1. Obrir el Fortí nº 1 ubicat al pg. del Callao, a ponent del Centre Natació durant les 

visites guiades de la comissió. 

2. Ampliar l’horari de vespre nit del servei d’autobús sobretot el cap de setmana 

perquè quant acaben els actes de ciutat no hi ha autobús per tornar als barris. 

3. Tenir descomptes més grans dels actes realitzats per l’Ajuntament per a la gent 

gran. 

 
 

 

 

Carla Mulet i Matas 

Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
Mataró,  octubre de 2014 


