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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 desembre  de 2017  
Núm: 10 

Hora: 10 hores 

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

Assisteixen: 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

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

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

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

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

Sr. Joan Bassas, particular 

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. Manel Martín, particular  

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

Sra. Roser Pérez, particular 

Sra. Nuria Blaha, particular 

 
 

Ordre del dia 
 
1. Fer agenda de les dues visites guiades. 

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

3. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als 

instituts. 

4. Valoració del treball de recerca d’un alumne de segon de batxillerat. 

5. Diversos. 
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S'explica la comissió i els seus objectius perquè hi ha la Nuria que ve de nou avui. 

 

1. Fer agenda de les dues visites guiades. 
 

Amb la visita guiada dels llocs emblemàtics teníem algun dubte per la data per no 

contra programar amb altres activitats, finalment es farà el dissabte14 d'abril a les 

10 hores a l'avinguda Jaume Recorder cantonada amb camí Ral i que guiarà en 

Victor Ligos. Es farà amb audioguies com aquest any. 

 

Visita guiada als fortins 9:30 hores dissabte dia 12 de maig, ens trobarem a 

l'estació de tren per anar a Llavaneres i tornar a peu pels fortins de la costa fins el 

del costat del club nàutic. 

 

Hi haurà dues sortides guiades més dels llocs emblemàtics que ens han demanat les 

escoles del Turó i de Thos i Codina. 

 
 

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

Pel febrer de 2018 hi haurà noves activitats. Es va fer una valoració dels actes que 

es van fer al cementiri, biblioteca Antoni Comas i teatre Monumental. En Joan 

explica que l'acte que ell valora com més important és el del Monumental. 

 

Intentarem fer l'enllaç amb la web de la comissió i la dels actes de Joan Peiró. 

 

Des de diferents llocs de l'estat espanyol s'ha demanat el material que es va fer per 

l'acte del Monumental, ha tingut molt de ressò. 

S'ha sol·licitat donar a en Peiró la medalla de la ciutat i se li vol fer un monument 

on a la placa hi posarà el seu nom per posar al cafè nou. Es farà un concurs per 

veure quin artista la farà. 

 

Puig i Cadafalch: a Argentona s'ha fet un calendari sobre Puig i Cadafalch que han 

regalat a tota la ciutadania. A la biblioteca Antoni Comas hi ha fotografies d'en 

Manent sobre ell exposades. 
 

3. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als 
instituts. 

 

 

Anem a visitar diferents instituts per explicar el material que tenim. Els resultats 

han estat fins ara: 
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Anys 30:  

 

- El Turó ens demana la maleta, els testimonis i la visita guiada als llocs 

emblemàtics. Del 9 al 13 d'abril. 

- Thos i Codina. la maleta pedagògica i la visita guiada. 

 

Ens falta que concretin Valldemia i Escola Pía. 

 

Amb el contacte amb els instituts surten col·laboracions pels treballs de recerca. 

Es va fer amb una trobada amb l'alumne de Miquel Biada i ahir es va fer amb Thos 

i Codina. Hi van participar la Rosa Pegueroles, Angelina Amat, M Neus Julià, 

Jaume Carbó i Joan Martí. 

 

Es va fer en format tertúlia, amb Miquel Biada va anar molt bé i la noia de Thos i 

Codina no estava tant ben preparada fins que a la segona part la professora va 

centrar les preguntes i els punts d’interès. 

 

 

Propera reunió: el dia 18 de gener. 

 

 


