Ajuntament de
Mataró

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN
Dia: dijous 13 de setembre de 2018
Núm: 7
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.
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. 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.
Sr. Lluis López, Parkinson
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran.
S’excusen:
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sra. Roser Pérez, particular
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 visites guiades de l’exposició anys 30 al casal de la Llàntia.
4. Informació sobre la web de la comissió.
5. Posar data a les dues rutes guiades.
6. Comissió ciutadana Joan Peiró.
7. Diversos.
Abans de començar la reunió votem on prefereixen fer els reunions i surt per majoria mantenir
les reunions al Centre Cívic de Cabot i Barba
1. Senyalització del Fortí nº1.
S’explica que estem en procés de poder fer la retolació de la senyalització dels fortins, ja està fet
el contracte perquè facin les obres per posar la senyalització i la dissenyadora ja te el material per
poder fer un primer croquis de com podrà ser aquesta explicació.
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Es pasa una foto antiga del fortí nº1 que tenia l’arxiu del consell comarcal, el Josep Maria
Graupera mirarà a veure si pot afegir la font i així es passarà per correu electrònic als membres
de la comissió.
En Manel Martí ens passa informació del fortí que hi havia davant del tecnocampus i que està
sota l’aigua, tenim informació d’en Xavier Fosas que ha penjat tota aquesta informació en el seu
Facebook, haurem de contactar amb aquest senyor per si ens deixa utilitzar el seu material.
Es parla de com poder fer l’acte d’inauguració del panell un cop ja el tinguem acabat.
A la propera reunió intentarem passar ja la informació que va al panell.
En Josep Maria comenta que pot fer la gestió de poder fer visites als fortins d’Arenys de Mar, si
alguna entitat les vol fer, ell pot fer el contacte.
2. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts.
Tota la informació ja s’ha passat a les escoles però no hem tingut cap demanda, parlem que
s’hauria de trucar a tots els instituts per recordar el projecte i explicar totes les activitats que
podem oferir, es pregunta si algú de la comissió voldria fer aquesta feina de contacte, de
moments exposen que prefereixen que aquesta feina es faci des de l’Ajuntament.
Es mirarà com es pot gestionar aquestes trucades o visites als instituts per explicar les activitats
de Mataró anys 30 i Mataró anys 40.
També es decideix que mentre l’exposició anys 30 no està a cap institut, mirar de poder portar-la
en algun centre cívic o biblioteca.
3. Preparar visites guiades de l’exposició anys 30 al casal de la Llàntia.
S’explica que estem mirant el mecanisme per poder penjar l’exposició però que sigui un format
de treure i posar i així quan l’entitat vulgui exposar també ho pugui fer.
Per poder tenir aquest material i penjar-lo necessitem una mica de temps, per tant el dia de la
inauguració no estarà penjada, ho farem més endavant i un cop penjada parlarem de com fer les
visites guiades i quant, també haurem de pensar en fer cartells amb la difusió de les visites
guiades.
4. Informació sobre la web de la comissió.
La web s’ha d’anar mirant per la gent de la comissió per veure com l’estan actualitzat i si els hi
agrada.
5. Posar data a les dues rutes guiades.
Ja tenim les dues dates proposades, ara hem de localitzar en Victor Ligos per saber si li va bé i
un cop confirmades les dates passar la informació al servei de turisme.
També s’haurà de revisar l’horari dels trens per veure en dissabte quin horari hem de posar de
sortida per anar veure els fortins i concretar també el lloc de trobada de la sortida del recorregut.
En la sortida als fortins també posarem que es facin les inscripcions des de turisme.
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6. Comissió ciutadana Joan Peiró.
En Manel Martín i en Josep Maria Graupera expliquen com van anar els actes del 24 de juliol al
Cementiri dels Caputxins i al Pati del Cafè Nou. En Joan Martí també hi va anar però avui no ha
pogut venir, a la pròxima reunió també ens ho explicarà.
S’explica que el monument és una farola que només s’encendrà el 24 de juliol i que està ubicada
al Pati del Cafè Nou i que estaria molt bé poder explicar-ho en el recorregut pels llocs
emblemàtics de la guerra civil.

7. Diversos
Es parla de les sessions de l’arxiu de veure fotos, i de com han organitzat una activitat nova
relacionada amb el mateix propòsit.
A Can Palauet durant aquest mes han exposat diverses fotografies perquè tothom les pugui anar a
veure i ajudar donant informació de les fotos, gent gran activa ha fet difusió d’aquesta activitat
nova.
Propera reunió 11 d’octubre
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