
 

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 febrer 2014 
Núm.: 2                                         Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                                     Lloc: carrer Sant Josep 
 
Hi assisteixen:  
Manel Martín 
Angelina Amat  
Roser Perez Colomer  
Joaquim Dorda 
Josep Noè 
Joan Bassas 
Carme Diaz 

Jeanne Paretilla 
Agustí Serrano  

S Susana Vega (voluntària) 
C Carla Mulet  

S’excusen: 
À      Angel Calvo 

Begoña Monge  

Jaume Carbó 
 
Ordre del dia 
1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
2. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
3. Preparar les visites del recorregut i dels fortins. 
4. Diversos. 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
 

• Es fa un repàs de totes les persones que tenim amb llista per veure quines són les 
susceptibles a entrevistar pel documental. Surten unes 20 persones, ara la feina a fer, 
és fer el contacte amb elles i veure si volen sortir en el documental i saber quin 
material tenen per a l’exposició. 

 
2. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
 

• L’exposició ja està ubicada al centre nou de la Gatassa, però en aquest espai cada 
vegada que un altre entitat demani la sala per exposar, haurem de recollir la nostra.  

• Es per això que decidim entre tots mirar de trobar una altra ubicació més fixa, es 
mirarà de parlar amb Unió de Cooperadors i parlar amb el seu president l’Angel Puig 
per veure si la podríem portar al Cafè de Mar. 

 
3.  Preparar les visites del recorregut i dels fortins. 
 

• La visita del recorregut serà 11 d’abril i la del fortins serà el 23 de maig, haurem de fer 
molts difusió dels dos actes. 

• De l’acte del recorregut s’hauria de parlar amb l’IME per poder fer difusió a les 
escoles i als instituts. 



 

• Es  parla sobre la possible obertura durant les visites guiades del Fortí 1. ubicat a 
ponent del Centre Natació fer pressió perquè estigui obert durant la nostra visita del 
dia 23 de maig de 2014.  

• Per poder anar avançant en aquest tema es decideix llegir en el proper consell 
municipal de la gent gran del dia 18 de febrer un informe dels fortins on es demana 
tots els punts que encara en el ple no s’han aconseguit. Es queda que la persona que el 
llegirà serà en Jaume Carbó. 

• S’ha d’afegir en els cartells de difusió del fortins que les persones portin calçat 
còmode. 

 
4. Diversos 
 

• S’explica que la Margarida Colomer ha demanat poder tenir algun substitut en les dues 
visites guiades que ens fa, es busca qui podria ser voluntari per a fer això 

• Surten com a voluntaris: en Manel, l’Agustí i en Joan Bassas. 
 
 
Carla Mulet i Matas 
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
Mataró,  febrer de 2014 


