
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania 
Plaça Miquel Biada, 5 
93758 26 26/ 607 21 82 79 

Ajuntament de 
Mataró                                                                                                               

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

 
 
Data: 14 d’abril de 2016 
Núm.: 4                                       Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                                       Lloc: Centre cívic de Cabot i Barba 
 

 

 

Assisteixen: 

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista 

Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana 

Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana 

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

Sr. Joan Bassas, particular 

Sra. Roser Pérez, particular 

Sr. Manel Martín, particular 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran 

 

S’excusen: 

Sr. Josep Noè, particular 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

 
 
Ordre del dia 
 
1. Mataró, anys 40  
2. Preparar recorregut i sortida dels fortins 
3. Diversos. 
 
 

Desenvolupament de la reunió 
 

 

1. Mataró, anys 40  
 

S’explica com està el tema del treball de buscar informació de com era Mataró durant els anys 

40, aquest treball l’està fent en Bernat Aranyó, ens comenta que ell només es pot reunir els 

divendres al matí, quant tingui més feina enllestida i ens la pugui presentar ja veurem de quedar 

un divendres al matí amb tots els membres de la comissió. 

També ens demana alguna imatge dels anys 40 sobre les vagues on surtin dones, es queda que 

enviarem un correu informant a tots els arxius a veure si ens poden trobar aquestes imatges i 

depèn dels que ens diguin anirà algú de la comissió a revisar-les. 
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S’explica que també volem fer una maleta pedagògica dels anys 40 on poder posar diferent 

material d’aquests anys que sigui atractiu pels joves, farem una recerca entre tots els casals de 

gent gran comentant a diverses persones si tenen material dels anys 40 que creguin que sigui 

interessant per poder guardar, poden fer donació o farem fotocòpies dels originals. 

 
2. Preparar recorregut i sortida dels fortins 
 
S’explica que demà es farà el recorregut, i que estaria bé que algú de la comissió es fes 

responsable d’estar a l’últim del grup fent d’escombra i mirant que no quedi ningú despenjat. 

En Josep M. farà fotos de la sortida. 

 

Parlem de la sortida dels fortins i que ara la feina és fer la màxima difusió. 

En Joan Martí comenta que en el últim fortí es pot explicar històries del passeig marítim i que ell 

les podria explicar. 

 

En Josep M. és l’encarregat de fer difusió dels actes als mitjans de comunicació, i l’acte del 

recorregut ha sortit a varis medis i el dels fortins està en procés de també sortir a varis mitjans. 

Que aquesta feina de difusió tingui un responsable de la comissió ha anat molt bé. 

 

 

3. Diversos 
 

Se li dona el  logo de l’associació a la Josefa, dons mirarà si el pot fer en ceràmica. 

 

Es comenta el tema de l’exposició Mataró anys 30 que ens han demanat si la podem portar al 

centre cívic de Cabot i Barba, seria en les dates de juliol, agost i setembre, es comenta que en 

aquestes dates no hi cap problema, ja que les escoles no faran visites. 

Es parla de canviar d’ubicació l’exposició, una possibilitat seria poder-la portar al casal de gent 

gran de l’Havana, ho comentaran si es possible per mides i llavors ja veuríem com ho fem. 

 

S’explica que tindrem una reunió amb educació per presentar les activitats de la comissió a les 

escoles, s’explica que seran les mateixes de l’ant passat: 

• Visita guiada a l’exposició anys 30 

• Recorregut pels llocs emblemàtics durant la guerra civil 

• Testimonis anys 40 

• Recordar l’escola d’arts i oficis 

 

En Manel explica que posaran el nom de la Paquita Pla a una plaça de Mataró. 

 

No hi ha més temes a tractar. 

 

La propera reunió tindrà lloc el dijous 12 de maig a les 10h al Centre Cívic de Cabot i Barba 
(plaça Miquel Biada, 5)  (sobretot penseu que hem canviat d’ubicació)   
 
 
 
 

 

Carla Mulet i Matas 

Tècnica de Gent Gran  

Mataró, 14 d’abril de 2016 


