Ajuntament de
Mataró

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN
Dia: dijous 14 de juny de 2018
Núm: 6
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. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda.
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sr. Joan Bassas, particular.
Sra. Roser Pérez, particular
Sra. Maria Sans, particular, filla de la Josefa Casado de 82 anys
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran.
S’excusen:
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 .
Ordre del dia
1. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts.
2. Valoració de la sortida dels fortins.
3. Informació sobre la web de la comissió.
4. Presentació de l’exposició antiga de “Mataró anys 30” a la junta de l’Associació de Gent
Gran de la Llàntia.
5. Noves propostes de difusió dels actes que realitzem.
6. Diversos
1. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts.
S’explica que el divendres passat es va presentar a les escoles i instituts de Mataró tots els
intergeneracionals de gent gran.
2. Valoració de la sortida dels fortins.
Visita guiada als fortins s’inicia a les 9:30 hores del dissabte dia 12 de maig, ens trobem a
l'estació de tren de Mataró per anar a Llavaneres, per l’any que bé hem de mirar els horaris de
trens perquè en cap de setmana varien.
Programes de Gent Gran Activa
C. Joan Sebastian Elcano, 6
08302 Mataró
93758 26 26 / 93 702 28 97
gga@ajmataro.cat

La visita guiada la fan dos membres de la comissió: Manel Martin i Agustí Serrano. La sortida
dura dues hores. Les explicacions agraden molt.
A la sortida som 23 persones però d’aquestes 23, onze persones son dels grups d’esports traient
les persones de la comissió gent nova només son sis persones.
Hem de fer un replantejament d’aquesta sortida i pensar a qui la volem oferir, gent gran o a la
ciutat, i replantejar les formes de difusió de la sortida, també surt la possibilitat de fer un
instagram de gent gran per difusió d’aquests actes.
Per l’any que bé decidim fer-la el dissabte i veure com va.
Hem de buscar una data abans del desembre i penjar cartells per tots la ciutat. També tornarem a
avisar a la gent d’esports perquè va anar molt bé.
S’explica que ja tenim definitivament el permís del ministeri per poder senyalitzar el fortí nº 1
amb tota l’explicació de tots els fortins, posarem un mapa amb la localització de tots els fortins,
la història, una foto de cada fortí i dels seu estat de conservació, un cop la dissenyadora hagi fet
la composició la pasarem a la comissió perquè tothom la pugui veure i opinar. Això ja serà al
setembre.
Preguntarem a l’arxiu comarcal si pot mirar si té fotos antigues dels fortins de Mataró per tenirles i poder-les comparar.
3. 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.
4. Presentació de l’exposició antiga de “Mataró anys 30” a la junta de l’Associació de
Gent Gran de la Llàntia.
S’informa que ja s’ha parlat amb la junta de l’associació de gent gran de la Llàntia i que veuen
bé penjar-la en el casal nou. Ara es veure com la podem penjar perquè es pugui despenjar quan la
junta decideixi penjar alguna cosa del casal.
5. Noves propostes de difusió dels actes que realitzem.
S’ha de pensar noves maneres de fer difusió de tots els actes de gent gran perquè arribin a tota la
població en general.
6. Diversos
Es parla de la reunió que s’ha fet de la comissió ciutadana d’en Joan Peiró en la que en Joan
Martí hi va assistir com a membre de la comissió.
En Joan explica els actes més immediats que farà la comissió, aquest serà el 24 de juliol al
cementiri del Caputxins i al Pati del Café Nou. L’acte començarà a les 17.30 i l’acte al Pati del
Café Nou serà a la nit, s’inaugurarà el monument i es projectarà després el documental Peiró 42.
Quan tinguem més informació l’anirem passant.
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.

Propera reunió 13 de setembre.
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