Ajuntament de
Mataró

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

Dia: dijous 10 de maig de 2018
Núm: 4
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. Manel Martín, particular.
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista .
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda.
Sra. Roser Pérez, particular
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran.
S’excusen:
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sr. Joan Bassas, particular.
Sra Montse Cusachs, tècnica de gent gran.
Ordre del dia
1. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als
instituts.
2. Difusió de la sortida dels fortins.
3. Valoració del recorregut pels llocs emblemàtics.
4. Informació sobre la web de la comissió.
5. Presentació de l’exposició antiga de “Mataró anys 30” a la junta de l’Associació
de Gent Gran de la Llàntia.
6. Diversos

Gent Gran activa
Avinguda de Puig i Cadafalch, 101 1er pis
08303 Mataró
93758 26 26 / 93 702 28 97

A la reunió comencem per parlar del tema de pressupostos participatius ja que el
divendres tenim consell municipal de la gent gran i en Manel com a representant
de la comissió al consell presentarà dos propostes, escollim entre tots les dues
propostes que aniran a votació:
• Senyalització del fortí del costat del centre de natació
• Obrir aquest fortí per fer de centre d’informació.
1. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als
instituts.
Es valora la sessió de testimonis al Turó i a Valldemia
11 d'abril (dimecres) El Turó: Angelina Amat, Manel Martín, Agustí Serrano.
12 d'abril (dijous) a Valldemia: Jaume Carbó (d'11 a 12h), Joan Martí (de 13 a 14
hores), Rosa Pegueroles (a les 11 i les 13 hores).
La sessió del Turó va anar bé, però els alumnes van fer molt poques preguntes.
S’ha de tenir en compte en aquesta escola que s’han de pujar escales i que no tenen
ascensor.
La sessió a Valldemia va anar molt bé i si que els alumnes van fer més preguntes.
La nova metodologia de fer diferència de temes per cada persona que explica i la
limitació del temps anat molt bé.
També aquesta setmana es va deixar la maleta pedagògica al Thos i Codina i s’ha
de demanar una valoració a la professora.
2. Difusió de la sortida dels fortins.
Visita guiada als fortins s’inicia a les 9:30 hores del dissabte dia 12 de maig, ens
trobarem a l'estació de tren de Mataró per anar a Llavaneres i tornar a peu pels
fortins de la costa fins el del costat del club nàutic. La visita la fan dos membres de
la comissió: Manel Martin i Agustí Serrano. No es farà la inscripció a través de
turisme, provarem si sense inscripció funciona bé. No portem auriculars.
Hem fet difusió entre els grups d'esport per si s'hi volen sumar.
Ens falta pensar en fer difusió per arribar a la població en general.
Cal pensar en llocs per poder portar els cartells a part dels llocs habituals que com
Ajuntament ja es pengen.
També s’ha de pensar en fer un grup de difusió més a nivell de casals de la
comarca.
3. Valoració del recorregut pels llocs emblemàtics.
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La valoració del recorregut és molt bona, no va venir tota la gent que s’havia
apuntat pel mal temps ja que hi havia previsió de pluja però la gent que es va
quedar fent la ruta amb paraigües la valorar molt bé, al final vam ser unes 45
persones.
4. Informació sobre la web de la comissió.
Farem un conveni amb l’escola Pia, 3er i 4art d'ESO, perquè alumnat ens actualitzi
la web. Pujaran les actes, les fotos, els enllaços...
5. Presentació de l’exposició antiga de “Mataró anys 30” a la junta de l’Associació
de Gent Gran de la Llàntia.
S’informa que es parlarà amb la junta de l’associació de gent gran de la Llàntia per
veure com ho veuen de portar l’exposició i penjar-la en el casal nou. Encara no
s’ha pogut parlar amb ells perquè tenim gent de la junta fora de Mataró. Quant hi
estigui tota la junta es parlarà amb ells i si volen podem anar gent de la comissió a
explicar com és l’exposició.
6. Diversos
Es parla de les sessions de l’arxiu de veure fotos, i es valora que van bé, solen ser
unes set o vuit persones que vana canviant segons el dia.
Es parla de fer un grup en el instagram de l’associació de memòria històrica.
També es comenta com activitat pel curs vinent anar als centres cívic a explicar
que és la comissió de la memòria històrica

Propera reunió 14 de juny.
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