
 

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: 18 de setembre 2014 

Núm.: 7                                         Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                                     Lloc: carrer Sant Josep 
 

Hi assisteixen:  

Manel Martín 

Joaquim Dorda 

Joan Bassas 

CarmeDiaz                                                                    

Agustí Serrano  

Jaume Carbó 

 

S’excusen: 

Angel Calvo 

Josep Noè 

Jeanne Paretilla 

Roser Perez

         Angelina Amat  

        Josefa Jaime 

              Carla Mulet  

   Hoda Dahbi 

 

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

2. Visita als fortins de Cabrera. 

3. Informació sobre el procés  de constitució de l’associació. 

4. Loteria. 

5. Revisar la web de la comissió. 

6. Diversos. 

 

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

• A l’octubre començarem les gravacions. 

• S’ha de pactar amb Creu Roja pel tema del transport adaptat per les persones que tinguin 

dificultats de mobilitat. 

• 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, es faran fotocopies en cartolina. 

• S’avisarà a tots els membres de la comissió els horaris de les gravacions per poder anar-

hi tots.- 

 

2. Visita als fortins de Cabrera. 
 

• Es decideix  trucar a l’Ajuntament de Cabrera per saber si ells en el seu arxiu tenen 

constància d’aquests dos fortins que estaven ubicats entre la riera d’Argentona. A la 

propera reunió veurem quina informació tenen. 
 



 
3. Informació sobre el procés  de constitució de l’associació. 
 

• Ja tenim número de registre de l’Associació a la Generalitat, i ja tenim  nif. 
 

4. Loteria. 
 

• Ara ja podem  fer la loteria, quedem en fer 4 números per talonari, si juguem 2’50 euros a 

cada talonari, voldria dir que els talonaris serien de 32 paperetes, els números els 

vendríem a 3 euros. Demanarem uns 15 talonaris, si els venem tots, hi hauria un benefici 

per l’associació de 240 euros i vendríem 60 números que són 1.200 euros. 
 

5. Revisar la web de la comissió. 
 

• Una de les feines de la comissió és poder revisar la web de la comissió, un cop s’estigui 

fent el treball de remodelació, farem un treball específic un cop s’estigui fent el canvi. 

 
6. Diversos 
 

• Venen des de la Direcció de Cultura a presentar-nos un projecte intergeneracional per si 

les persones de la comissió hi volen participar, el projecte consisteix en un taller gent 

gran i nets per parlar de coses seves durant els anys 42 al 58 a Mataró, d’aquest treball es 

farà un fanzine (recollir les històries orals en un escrit a través de la gent jove) serien 

unes tres sessions d’unes dues hores cada sessió. Les sessions seran molt obertes a veure 

com el grup interpreta les històries. La conducció anirà a càrrec d’un artista en aquest cas 

serà un dibuixant que és en Toni Hervàs. 

• La primera sessió es farà el dissabte 4 d’octubre al carrer Sant Josep de sis a vuit de la 

tarda, de la comissió unes quatre persones queden en que participaran. 

• Per la propera reunió hem de posar ja data a les dues sortides del 2015 dels fortins i del 

recorregut. 

• S’ha d’anar al Cafè de Mar i parlar amb ells per veure com fem la difusió de l’exposició. 

 
 

 

 

Carla Mulet i Matas 

Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
Mataró,  setembre de 2014 


