Ajuntament de
Mataró

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

Dia: dijous 20 d’abril de 2017
Núm: 4
Hora: 10 hores
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)

Assisteixen:
Sr. Manel Martín, particular
Sr Paco Muñoz, Associació de la Gent Gran de Parc
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sr. Joan Bassas, particular
Sra. Roser Pérez, particular
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sra. Rosa Pegueroles, membre comissió de ràdio i mitjans de comunicació
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sr. Enric Serra, particular
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran
Sra Montse Cusachs, tècnica de gent gran
S’excusen:
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mataró, anys 40.
Valoració de la ruta guiada.
Preparació de la ruta dels fortins.
Informació sobre l’exposició Mataró anys 30.
Valoració del projecte conjunt amb els arxius.
Mostra d’entitats de la gent gran.
Diversos.

Es presenta un nou component del grup: Enric Serra i se li explica el que ha fet la comissió i el
que té previst fer.

Gent Gran activa
Avinguda de Puig i Cadafalch, 101 1er pis
08303 Mataró
93758 26 26 / 93 702 28 97

1. Mataró, anys 40.
La presentació ja està quasi bé acabada. A la propera reunió el podrem visualitzar i fer
aportacions i elaborar un guió per fer l'explicació als instituts.
Es presentarà pel proper curs 2017-18 aquest curs ja no hi som a temps.
2. Valoració de la ruta guiada.
Va ser el dissabte dia 8 d'abril. En Manel Martí hi va ser i ens fa la valoració: com experiència
personal és la que més li ha agradat per les persones que hi van anar (73 persones), per
l'exposició que va fer la Margarida i per les lectures que es va fer de textos d'en Peiró. Es van fer
sis parades per poder donar lloc a les lectures.
Tothom va anar amb audioguies i es van escoltar les explicacions perfectament. D'aquesta
manera les persones estan més atentes i hi ha silenci entre les persones participants.
Cal anar rumiant quina persona substituirà la Margarida Colomer que va anunciar que era l'últim
any que ho faria.
Fer la ruta amb sis parades va anar molt bé perquè no es va fer tant llarg. Cal valorar si fer-la
amb aquestes sis parades les properes edicions.
3. Preparació de la ruta dels fortins.
Serà dimecres de 24 de maig, el punt de trobada és l'estació de Mataró a les 9'30 hores anem en
tren fins Llavaneres i es farà la tornada pel costat de la via fins Mataró.
La caminada cal fer-la amb calçat còmode i és una hora o hora i mitja de camí aproximadament.
En Josep M Graupera és l'encarregat de la difusió als mitjans de comunicació, cal començar a fer
la difusió de la ruta dels fortins.
Les persones que aniran a la ràdio a parlar-ne seran l'Agustí Serrano i en Manel Martin. En Josep
M els dirà el dia i l'hora.
En Jaume Carbó diu que podem comptar amb ell per si en algun moment se'l necessita per
substituir alguna persona de la comissió.
4. Informació sobre l’exposició Mataró anys 30.
Ha estat durant un mes al Satorras, ara la tornem a tenir desada.
Estem fent difusió als instituts perquè coneguin l'existència de l'exposició i la puguin demanar,
ara per ara varis instituts ens han demanat que anéssim a explicar-la.
5. Valoració del projecte conjunt amb els arxius.
Varem començar aquestes sessions que es fan a l’arxiu municipal i el comarcal, la notícia ha
sortit a la premsa. La propera sessió serà el dia 8 de maig de 10 a 12 hores.
Si funciona l'activitat quedarà instaurada per fer-se el primer dilluns de cada mes.
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Es tracta d'anar veient fotos i identificar què es veu i qui surt, així l’arxiu pot anar-les
identificant.
És una activitat oberta a tothom i en la que es pot convidar a les persones que hi puguin estar
interessades.
6. Mostra d’entitats de la gent gran.
Si com a comissió ens plantegem alguna activitat a fer es poden aportar idees.
En Josep M proposa poder projectar la presentació d'anys 40 i poder tenir Internet per explicar la
web de la comissió de memòria històrica i poder veure-la.
7. Diversos
- Estem actualitzant la web www.memoriagentgran.cat amb un voluntari de Formació i
Prevenció.
- Demà hi ha Consell, el representant de la comissió històrica és en Manel Martín. Es tractarà
sobre els pressupostos participatius i la revisió del manifest. Al proper consell (juny) es podria
proposar a la reunió que es rehabilitin els fortins de Mataró.
- Gospel: fem una crida a persones que vulguin el dia 4 de maig a les 10 hores a l'escola de
música.
- Projecte residències i casals: en Josep M explica que ha vist un cartell per fer alguna activitat a
les residències i expliquem que es tracta del Projecte de casals i Residències i es tracta d'anar a
fer voluntariat amb les persones residents en activitats d’aprenentatge ( ensenyar a cosir, a jugar
al rumikub, a portar un hort...). Explica que el grup de country faria actuacions a residències, li
passarem les dades de residències i centres de dia perquè es posin en contacte amb elles.
- Hi ha una nova conferència que es farà a l'Havana el dia 8 de maig a les 17'30 hores que es
titula El sexe es fa gran amb nosaltres. Convidem a tothom que hi vagi i puguem fer una
valoració de com ha anat donat que és la primera vegada que la fan dues psicòlogues i
sexòlogues.
- En Paco Muñoz explica que des de la comissió de qualitat de vida s'ha demanat que les pistes
de conduir sigui un pàrquing gratuït i que el PP també ho ha demanat en un Ple...sembla ser que
finalment serà així. Valora que treballar a les comissions i veure com les coses es van arreglant
és una satisfacció per la gent que hi treballa.
- En Manel Martin demana llibrets dels fortins i la ruta per poder-lo donar quan va a la ràdio.
També comenta que ha sortit un llibre de Nicolau Guanyabens sobre imatges de Mataró.
La propera reunió tindrà lloc el dijous 11 de maig a les 10h al Centre Cívic de Cabot i Barba
(plaça Miquel Biada, 5)
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