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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 
 
Dia: dijous 9 de febrer de 2017  
Núm: 2 
Hora: 10 hores 
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5) 
 
 
Assisteixen: 
Sr. Manel Martín, particular  
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana 
Sr Paco Muñoz, Associació de la Gent Gran de Parc 
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 
Sra. Dolors Barrios, Grup Municipal Cup 
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista  
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran 
Sra Montse Cusachs, tècnica de gent gran 
 
S’excusen: 
Sr. Josep Noè, particular 
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador 
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 
Sra. Roser Pérez, particular 
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana 
Sr. Joan Bassas, particular 
 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Mataró, anys 40.  
2. Informació sobre la reunió per celebrar els actes d’en Joan Peiró. 
3. Relació amb l’arxiu comarcal. 
4. Preparació de l’acte de difusió del Programa d’identificació genètica de la Generalitat de 

Catalunya. 
5. Mostra d’entitats de la gent gran. 
6. Diversos. 
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Abans de començar la reunió s'informa de les entrades pel festival. Com a comissions tenen 2 
entrades cada un, es demanen les entrades per persona a recollir a Puig i Cadafalch, 101. Primer 
es donaran les del dia 11 i després es donaran les del dia 31, aquestes últimes a la propera reunió 
de la comissió. 
 
Manel Marti - 2 entrades pels dos dies (11 i 31 de març). 
Jaume Carbó - pel dia 11, 2 entrades. 
Agustí Serrano- dia 11 no hi pot anar i el dia 31 actua i tindrà les entrades. 
Joan Martin - 2 entrades pel dia 31 
Dolors Barrios - no vol entrades. 
Francisco Muñoz - ja té entrades com a membre de la Comissió de Cultura. 
 
Abans de passar a l’odre del dia la Dolors Barrios demana la paraula. 
 
Explica que li sembla que en molts dels actes que es fan a la ciutat no es participa com a 
comissió. Comenta que no té feina a fer dins de la comissió. 
 
En Manel Marti comenta que hi ha hagut l'acte de la tolerància (Acte sobre l'Holocaust) i que 
se'n va assabentar per la premsa, però proposa que la comissió sigui presents als actes que es 
facin a la ciutat. 
 
S'explica des de l'Ajuntament que quan va néixer la Comissió, va néixer per difondre la memòria 
històrica al jovent. I tota la feina que s'ha fet des de la comissió, l'han feta les persones 
components del grup. 
Hi ha altres comissions a la ciutat que potser responen més a les expectatives que té la Dolors.  
 
La Dolors deixa la reunió i la comissió. 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Mataró, anys 40.  
 
El dia 22 a les 10'30h del matí vindrà la Margarita Colomer a Puig i Cadafalch per ensenyar-nos 
el power point que ja ha començat. 
 
2. Informació sobre la reunió per celebrar els actes d’en Joan Peiró. 
 
Hi haurà una reunió dilluns dia 13 a les 19h a l’Òmnium Cultural, hi anirà en Joan Marti i 
l'Agustí. Nosaltres com a comissió, dins dels actes que es proposen, organitzem la visita guiada 
pels llocs emblemàtics, farem menys parades perquè a cada parada es llegirà un text d'en Joan 
Peiró. Volem proposar que alguna persona de la comissió pugui llegir algun dels textos. La visita 
serà un dissabte al matí, dia 8 d'abril. 
 
Divendres 17 es farà una roda de premsa a Cafè de Mar per explicar els actes. 
 
3. Relació amb l’arxiu comarcal. 
 
Sobre l'activitat de que un grup de persones grans vagin a veure fotos antigues un cop al mes i 
expliquin el que recorden de les imatges, ens diuen que ho prepararien per més endavant donat 
que ara tenen una punta de feina. Comentem a en Jaume Carbó que varem pensar amb ell per 
participar-hi i li sembla bé. 
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4. Preparació de l’acte de difusió del Programa d’identificació genètica de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
Serà el 23 de febrer. L'organitzen des de servei de premsa de l'Ajuntament i nosaltres ho 
enviarem a totes les entitats de gent gran de Mataró perquè hi vingui força gent. Es farà un cartell 
per fer-ne difusió. 
 
5. Mostra d’entitats de la gent gran. 
 
Es farà el dia 30 de setembre, dissabte, matí i tarda. Hi haurà una carpa per les quatre 
comissions, hi posarem els materials de difusió que tenim.  
 
6. Diversos. 

 
-Mataró anys 30: el proper dia 14 tenim una reunió a la Biblioteca Pompeu Fabra les 16 hores 
amb el professorat d'història dels instituts Mataró, es demana a les persones de la comissió que hi 
siguin presents per parlar sobre la mateixa per animar-los a utilitzar-la. Hi haurà una presentació 
per part de la Carla (que coneix bé l'activitat) i les persones de la comissió poden explicar alguna 
anècdota de quan han anat a algun institut a explicar-ho. Les preguntes que els han fet i el que 
ells poden aportar explicant el moment històric viscut a Mataró. 
 
-Formació informàtica per les persones de les comissions sobre correu electrònic i sobre 
navegació web. Com que utilitzem preferentment el correu electrònic per comunicar-nos és 
important que dominem les eines bàsiques. Ja enviarem les dates i el lloc perquè s'apuntin. 
 
-Proposa en Paco Muñoz fer copies dels díptics de Memòria històrica pels casals en format gran. 
 
-Activitat que proposa en Joan Martí relacionada amb l’exposició d’anys 30: d'ensenyar una 
fotografia per endevinar quin lloc és, com a joc amb premi perquè el jovent s'hi enganxi. 
 
-Reunió del Consell: dia 24 de febrer hi haurà reunió. Es parlarà del procés educatiu a Mataró, on 
la gent també hi té molt a dir. Es parlarà dels objectius pel 2017, els resultats de 2016, es 
nomenarà una persona pel Consell d'Igualtat. 
 
-Joan Marti - recorda que encara no ha signat res pels documents que ha donat. Demana que se li 
retorni el llibre de la fira que va donar perquè la família que li va donar, li reclama. 
Aporta dos llibres que són un calendaris amb història de Mataró, calendaris de 1925 i 1926. Els 
fem fotografies perquè per fer còpies, es podrien fer malbé. 
 
 
 
 
 
La propera reunió tindrà lloc el dijous 16 de març a les 10h al Centre Cívic de Cabot i Barba 
(plaça Miquel Biada, 5)   
 
 
 
 
 


