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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 
 
Dia: dijous 14 de setembre  de 2017  
Núm: 7 

Hora: 10 hores 

Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5) 
 

 

Assisteixen: 

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 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador  

Sra. Rosa Pegueroles, membre comissió de ràdio i mitjans de comunicació 

Sra. Cintia Leon, dinamitzadora casals 

Sra. Aina Puig, dinamitzadora casals 

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 

Sr Paco Muñoz, Associació de la Gent Gran de Parc 

Sr. Enric Serra, particular 

Sr. Manel Martín, particular  

Sr. Ramon Salicrú, particular 

Sr. Manel Cusachs, particular 

Sra. Isabel Tirado, particular 

Sr. Francesc Villà, particular 

 

Ordre del dia 
 
1. Informació sobre la senyalització dels fortins. 

2. Fer agenda de les dues visites guiades. 

3. Informació sobre la comissió de seguiment dels actes d’en Peiró. 

4. Intergeneracionals sobre els anys 50-60. 

5. Informar sobre l’activitat de mirar fotos amb l’Arxiu Comarcal. 

6. Visites guiades al cementiri dels Caputxins de Mataró. 

7. Informar sobre maleta pedagògica. 

8. Diversos. 
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Fem una roda de presentacions perquè venen les dinamitzadores de casals a aquesta reunió 

perquè tothom les conegui i explicar la nova organització després de l’aprovació del nou plec. 

 

Amb el nou plec ha començat a treballar amb nosaltres l’empresa Fundació Pere Tarrés, amb el 

nou plec s’ha augmentat en personal i en hores per tallers. 

 

Avui ens acompanyen les 3 dinamitzadores de casals que faran la feina que fins ara feien la M 

Josep i la Raquel soles. 

 

L’organització pel que fa a la dinamització està així: 

 

Cintia Leon: dinamitza Cirera, Molins i Rocafonda. 

Aina Puig: Llàntia, Havana i Santes-Escorxador. 

Raquel Delgado: Parc, Pla d’en Boet i Cerdanyola. 

M Josep: Oriol Batista. 

 

S’explica a tothom els objectius de la comissió i el que es porta a terme des de la mateixa. 

 
 

1. Informació sobre la senyalització dels fortins. 
 

Els fortins pertanyen al front marítim i això és del ministeri. Cal demanar permís a Madrid, ens 

han demanat un projecte amb estudi arquitectònic.  

Tenim ja un projecte d'obres per senyalitzar el fortí numero 1 que hi ha al costat de la piscina. 

L’obra de la senyalització val 10.000€: cal moure terra, fer fonaments, cartell... 

El tipus de senyalització és el model que fa el memorial democràtic. A la senyalització, al cartell 

s'explicaran tots els altres fortins que hi ha, perquè servien i la seva ubicació. 

Per obrir-lo caldria el mateix i fer un altre projecte, per ara estem movent la senyalització.  

Hi ha una subvenció de la Generalitat a la que ens presentarem, si podem, i un premi. Intentarem 

aconseguir diners. 

El projecte anirà al ministeri que l'aprovarà o no, això pot trigar uns sis mesos. I després cal 

trobar els diners. 

Ho passarem per correu electrònic i algun exemplar en paper per la Roser i en Jaume. 

 

2. Fer agenda de les dues visites guiades. 
 

La possibilitat de fer pel 2018 la dels llocs emblemàtics en dissabte com aquest any, la comissió 

creu que és una bona opció fer-la en dissabte al matí. Es va fer amb audioguies i van funcionar 

molt bé. Des de turisme ens van fer les inscripcions cosa que ens va facilitar també molt la feina. 

La Margarida Colomer ja no ho farà, a partir d'ara la farà en Victor Ligos. Mirarem si es pot fer 

el dia 7 d'abril perquè el 14 és el dia de la república. Preguntarem a en Victor si li va bé la data. 

 

La ruta guiada dels fortins la varem fer en dimecres i ens va bé perquè així la premsa gratuïta la 

pot publicitar. A la comissió li sembla bé fer-la en dimecres, proposem el dia 9 de maig. 
 

3. Informació sobre la comissió de seguiment dels actes d’en Peiró. 
 

La persona que va a les reunions és en Joan i en Manel. Però avui, en Joan no ha vingut a la 

reunió. Deixem el tema per la propera reunió. 

La nostra aportació va ser que a la ruta dels fortins es van fer lectures de Peiró. 
 

4. Intergeneracionals sobre els anys 50-60. 
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En Ramon Salicrú va proposar poder treballar aquest tema. Parlarem amb ell. 

 

En Quico Villà es va proposar ajudar-nos a fer un petit guió per explicar els fets històrics, guió 

per la gent gran quan ho explica i per si l'aula no s'ha preparat una bateria de preguntes. 

 

5. Informar sobre l’activitat de mirar fotos amb l’Arxiu Comarcal. 
 

Els primers dilluns de cada mes es fa a les 10 hores a can Palauet i si el primer dilluns és festa, 

passa al segon dilluns. 

Tenim pendent parlar amb l'arxiu per fer sessions temàtiques. 
 

6. Visites guiades al cementiri dels Caputxins de Mataró. 
 

Hi ha un llibre del cementiri del que varem donar un exemplar a cada casal. Es demana si es 

podria visitar alguna cripta. 

 

Dijous 5 d'octubre a les 16 hores. 

 

7. Informar sobre maleta pedagògica. 
 

Maleta anys 30, l'obrim i la revisem. Expliquem el material que hi ha dins. Es vol fer el mateix 

amb els anys 40. 

Es proposa fer-ho en un carretó perquè pesa molt si es fa en una maleta. 

 

8. Diversos. 
 

• Passem el full amb totes les dates de totes les reunions. 

 

• Mostra d’entitats: Serà el dia 30 de setembre, repartim cartells. 

 

Hi ha 33 entitats apuntades i 29 carpes. Una de les carpes serà per les comissions del Consell de 

la gent gran i allà explicarem el que fem. 

 

Demanem la disponibilitat de les persones per estar a les carpes perquè no quedin soles. A una 

de les carpes hi ha 3 entitats i es repartiran matí i tarda per no deixar-la sola. 

 

Les presentadores seran l’Antònia Trujillo i la Carme Martinez. 

 

Hi ha l’escenari en el que ara mateix no hi ha activitat durant el matí perquè cap entitat ha 

proposat cap activitat. 

 

A la tarda a partir de les 17 hores hi ha activitats a l’escenari de Tai-xi, xerrada sobre prevenció 

de caigudes a la llar, activitat esportiva, coral, a les 19’30 hores hi haurà la lectura del manifest i 

a les 20 hores es farà el tancament de la Mostra. 

 

Hi ha un espai de taules per jocs de taula, si alguna entitat porta algun joc per ensenyar-ne a 

jugar serà aquesta persona la responsable del joc. 

 

Es faran tallers a l’espai de Voramar. 

 



 4

 

• Ciutats amigues. 

 

Ja som Ciutat amiga de la gent gran, hem rebut la confirmació de la OMS. Això vol dir que en 

breu començarem a treballar amb grups focals per tal de debatre quines coses volem que Mataró 

tingui perquè sigui més amable amb la gent gran i, en conseqüència, amb tota la ciutadania. 

 

La Diputació de Barcelona ens donarà un cop de mà en aquesta primera fase cedint-nos una 

empresa consultora que farà la dinamització i les actes de les propostes que sortiran dels grups 

focals que estan molt pautats de com han de ser i quins han de ser. 

 

Un cop tinguem les propostes hi haurà un grup amb personal de l’ajuntament per posar calendari 

a les millores que es puguin portar a terme. 

 

Per portar a terme aquest projecte comptarem amb la seva participació i ja els anirem informant. 

 

• Demanem que al whatsap de la Comissió s’enviïn només vídeos de memòria històrica. 

 

 

 
Propera reunió: el dia 19 d’octubre. 

 

 


