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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: dijous 11 d’octubre de 2018  
Núm: 8 

Hora: 10 hores 

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

Assisteixen: 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc. 

Sr. Manel Martín, particular. 

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 Bassas, particular. 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 

 

S’excusen: 

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

Sra. Roser Pérez, particular 

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda. 

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

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

Sr. Lluis López, Parkinson 

 

Ordre del dia 
1. Senyalització del Fortí nº1. 

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

3. Preparar les dues rutes guiades. 

4. Informació sobre la Comissió ciutadana Joan Peiró. 

5. Diversos. 

 

Avui ve a la comissió en Pol Torres alumne de 2 de batxillerat per preguntar a tots els membres 

si saben alguna cosa d’Estat Català durant els anys 1933 al 36. 

 

Tots els membres recorden alguna cosa d’aquests anys però la majoria es de oïdes dels seus 

pares ja que per edat ells eren molt petits. 

 

1. Senyalització del Fortí nº1. 
 
Ja tenim els croquis de la senyalització, la dissenyadora els ha fet en gros perquè tots els 

membres de la comissió els puguin veure i dir que els hi sembla. Es canvien algunes coses però 

son petites i més amb la intenció d’esponjar i que no es vagi tant ple els dos plafons. 
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També es parla del tema de les fotos i de buscar quin son els autors de cada foto i demanar 

permís da cada autor. 

 
Es comenta entre tots els membres com podria ser l’acte d’inauguració d’aquesta senyalització, 

propostes: 

 

• Diversos parlaments institucionals 

• Diversos parlaments de membres de la comissió, en Jaume Carbó introducció a la 

comissió i en Manel i l’Agustí un breu text de les visites guiades sobre els fortins. 

• Una possible actuació de l’Esbart Dansaire Iluro del ball dels pescadors ja que dèiem que 

es molt adient per la temàtica. 

 

En Josep Maria planteja la idea de fer un dibuix en el fortí nº1 amb volum que es veies la part de 

dins i fins i tot un soldat amb la metralladora. 

 

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

S’ha trucat a tots els instituts per recordar el projecte i explicar totes les activitats que podem 

oferir, es porta una bossa  amb el tot el material que passem a les escoles perquè així vegin com 

funciona el tema de reunir-nos i ensenyar tot el material. 

 

De les trucades o visites als instituts per explicar les activitats de Mataró anys 30 i Mataró anys 

40, han sorgit algunes propostes. 

 

Sol-i-Xent ha demanat l’exposició pel octubre i la maleta pedagògica, s’ha fet una reunió amb 

ells i se’ls hi ha passat el material. 

 

S’ha fet reunió amb el Gem i ens demanaran material pel abril 

 

Estem pendents d’una reunió amb el Cor de Maria. 

 

La resta d’instituts s’ha enviat un correu explicant tota la informació. 

 
3. Preparar les dues rutes guiades. 

 
Tornem a informar de les dues dates, ja estan tancades amb en Victor i amb turisme. 

 

El recorregut el farem el dissabte 13 d’abril a les 10h i el punt de trobada l’hem canviat i el 

farem davant de la nau Gaudí, tothom ja té la informació i està d’acord. 

 

La sortida al fortins la farem el dissabte 11 de maig, hem canviat l’hora perquè al ser dissabte els 

tres surten més tard, per tant la sortida serà a les 9’45h també està afegit al cartell. 

 
4. Comissió ciutadana Joan Peiró. 
 
S’explica que avui han enviat un correu informant que tornen a fer l’espectacle de Peirò 42 a 

Argentona i a Barcelona, enviarem la informació per fer difusió dels actes. 

 

5. Diversos 
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S’explica que estem mirant com han de ser les guies per poder penjar a les parets del casal nou 

de gent gran de la Llàntia per penjar l’exposició antiga, estem pendents d’això i un cop estigui 

penjada podrem mirar com podem fer les visites guiades. 

 

Propera reunió 15 de novembre 


