
 

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: 13 de juny 2013 
Núm.: 6                            Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                        Lloc: carrer Sant Josep 
 
Hi assisteixen: 
Jaume Carbó 
Jeanne Paretilla 
Guadalupe Angelina  
Josefa Jaime 
Manel Martín 
Angelina Amat  
Agustí Serrano  
Susana Vega (voluntària) 
Carla Mulet  

Roser Colomer  
Josep Noè 
Joan Bassas 
Àngel Calvo 
Joaquim Dorda 
Carme Diaz 
S’excusen: 
Emili Amorós  
Begoña Monge 

       
Ordre del dia 
1. Valoració de la sortida als fortins. 
2. Projecte dels fortins  
3. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
4. Preparació de la II Mostra d’entitats de la gent gran. 
5. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
6. Proposta de poder fer una associació pròpia de la comissió. 
7. Diversos. 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Valoració de la sortida als fortins. 
 

• La sortida va anar molt bé, van assistir unes 20 persones. 
• En el fullet faltaria posar un altre fortí que no hi és però si que tenim documentació 

que estava ubicat passat l’estació davant de la sortida de la Laia. 
• Per la propera sortida posar en el cartell sobretot el tema de portar calçat còmode. 
• S’ha de passar també l’acta a l’agenda de Cultura. 
• Ara falta tota la resta de punts, el més important que els senyalitzin i protegeixin ja 

que actualment el seu estat és lamentable. 
 
2. Projecte dels fortins  
 

• S’explica el projecte ja fet sobre la recuperació dels fortins . 
• I es torna a recuperar l’objectiu de restaurar i conservar els fortins, es queda que 

aquest punt s’hauria de passar al departament de manteniment de l’Ajuntament. 
 
  



 

Objectiu 1:  

Restaurar, senyalitzar i conservar els fortins. 

Acció: 

Restaurar: el servei d’obres de l’Ajuntament vetllarà per restaurar els fortins (treure els 

grafits, reconstruir les parets...). 

Senyalitzar: 

Els rètols estaran escrits en quatre idiomes que són el català, castellà, anglès i braille. 

- Elaborar un rètol informatiu del recorregut dels fortins.   

- Elaborar un rètol informatiu per cada fortí.  

Conservar: el servei de manteniment de l’Ajuntament haurà de fer un seguiment de l’estat 

dels fortins ( neteja, possibles incidències...).  

 
3. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
 

• S’explica com està tot el procés fins ara, el tema de les gravacions de moments queda 
aturat fins que en Joaquim estigui recuperat del tot. 

• Ara per ara queda concretat que el treball que farem es poder fer recopilació de tot el 
material que tindrem si es fa l’exposició i tenir un altre reunió amb el departament de 
Cultura un cop tinguem tota aquesta feina ja feta. 

 
4. Preparació de la II Mostra d’entitats de la gent gran. 
 

• S’explica com anirà la mostra i que a la propera reunió haurem de preparar tot el 
material que ha d’anar a la carpa de la comissió. 

• Es parla de com poder fer el tancament de la carpa en unes cortines acoblades als 
ferros. 

• Es podria mirar de demanar vigilància de la policia al migdia.  
 
5. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
 

• S’explica que ja s’ha parlat amb una responsable del departament d’educació perquè 
tingui en compte aquest projecte i que ho enviarà a totes les escoles conjuntament amb 
tots els altres projectes que fan altres departaments a final de curs perquè els tinguin en 
compte de cara al curs escolar que començarà al setembre. 

• Es proposava poder portar l’exposició al centre cívic de Cabot I Barba però no podrà 
ser, en principi estarà ubicada al casal de gent gran d’Oriol Batista, i les visites guiades 
les farem en el propi casal. 

 
6. Proposta de poder fer una associació pròpia de la comissió. 
 

• Ja s’ha firmat l’acta de constitució, però ara faltaria firmar els estatuts a la primera 
reunió de setembre els haurem de firmar i després ja poder fer el registre. 

 
 
Carla Mulet  
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
Mataró,  juny de 2013 


