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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 
Dia: dijous 15 de març  de 2018  
Núm: 3 
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. Manel Martín, particular. 
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana. 
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista . 
Sr. Joan Bassas, particular. 
Sra. Roser Pérez, particular 
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 
Sra Montse Cusachs, tècnica de gent gran. 
 
S’excusen: 
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador  
 
Ordre del dia 
 
1. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als 

instituts.  
2. Difusió del recorregut i la sortida dels fortins. 
3. Informació sobre els fortins. 
4. Informació sobre la web de la comissió. 
5. Preparació de les xerrades en els instituts. 
6. Diversos. 
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1. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als 
instituts.  

 

L'exposició ha estat a Escola Pia Santa Anna, cal fer a valoració amb ells. 
Anys 40 l’ha demanat el Turó i també vol testimonis. Valldemia també ha demanat 
material.  
Hi ha hagut forces demandes aquest curs. 
 

2. Difusió del recorregut i la sortida dels fortins. 
 

El recorregut dels llocs emblemàtics s’ha publicat a la difusió de cultura, cal fer 
encara molta difusió. Portarem cartells pels casals.  
En Josep M Graupera fa la difusió als mitjans de comunicació. A la ràdio volen fer 
una entrevista a en Victor Ligos i algú de la comissió, si fos possible. El recorregut 
es farà el 14 d'abril. 
En Victor vol començar el recorregut a la meitat del carrer Jaume Recoder. Es fa 
un nou recorregut que ha modificat en Victor Ligos, es fa pel centre. El del dia14 
veurem com la fa i per on passem. Li preguntarem les parades que té previstes, així 
la gent de la comissió que ve pot anar informant les persones que estan a la visita 
que a vegades pregunten en aquest sentit. 
 
Caldrà fer inscripció per l'oficina de turisme. 
 
Aquest dia confirmen que vindran en Manel Martí, Josep M Graupera, Jaume 
Carbó i, possiblement, en Joan Bassas i els reservarem auriculars. 
 
Cal pensar en llocs per poder portar els cartells a part dels llocs habituals que com 
Ajuntament ja es pengen. 
 
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. 
 
3. Informació sobre els fortins. 

 
Ahir ens va arribar la noticia que AIF (tren) demana millorar la via del tren i poden 
afectar alguns dels fortins.  
Els fortins estan classificats com nivell A (màxim nivell) i no els poden tocar. Si es 
donés el vist-i-plau a les obres, es podria demanar que ens els restauressin. 
L'Ajuntament ha fet una al·legació perquè no es toquin i perquè ens els restaurin, 
es demana que es refaci la proposta amb la possibilitat de moure algun fortí. No 
tenim encara resposta. 
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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. Preparació de les xerrades en els instituts. 
 
Cal concretar qui hi anirà a cada una de les visites. 
 
11 d'abril (dimecres) El Turó: Angelina Amat, Manel Martín, Agustí Serrano. 
També podria anar-hi la Rosa, si faltés algú a última hora. 
 
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). També podria anar-hi en Manel si 
faltés algú. 
 
La resta de la comissió pot anar veure la xerrada encara que no facin de testimonis. 
 
Joan Martí: parla sobre l'escola. 
Rosa: el paper de la dona. 
Manel: vida quotidiana de família. 
Angelina: paper de la dona i la història del seu pare sobre la presó i l'exili. 
Agustí: la societat, la salutació franquista obligatòria. 
Jaume Carbó: bombardejos. 
 
Demanem que es facin un guió del que parlarà cada un per evitar que toquem els 
mateixos temes. 
 
 

- Diversos. 
 
Comissió Joan Peiró. 
 
La propera reunió serà el dia 19 de març a Òmnium cultural, on hi anirà en Joan 
Martí. Falten coses per aconseguir acabar el que es varen proposar, hi ha més 
pressupost que en un inici...i la comissió es va reunint. 
 
Volen fer una maleta pedagògica de Joan Peiró i ens han demanat possible material 
per posar-hi. Tenim dues gravacions de la Guillermina Peiró que els podem 
passarem. Els hem informat del que tenim i estem a l'espera de que ens diguin 
alguna cosa. 
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En Joan llegeix al correu electrònic que hem enviat amb la informació de les 
trobades que fem a l'arxiu per veure fotografies antigues, li expliquem com 
funciona i que és una activitat que ha sortit de la comissió de memòria històrica. 
 
Anul·lem la reunió del proper dia 12 d'abril que ens coincideix amb la visita a 
Valldemia amb els testimonis. 
 
Propera reunió 10 de maig.  
 
 
 


