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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 febrer  de 2018  
Núm: 2 
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. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana. 

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. 

Sr. Victor Ligos, historiador. 

Sr. Bernat Aranyó, historiador. 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 

Sra Montse Cusachs, tècnica de gent gran. 

Sra Aina Puig, tècnica dinamitzadora dels casals d’Havana, Llàntia, Cerdanyola i 

Oriol Batista. 

 

S’excusen: 

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

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

Sra. Roser Pérez, particular 
 

Ordre del dia 
 
1. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als 

instituts. Noves demandes. 

2. Informació sobre el dia internacional de l’exili. 

3. Valoració del recorregut amb l’IES Thos i Codina. 

4. Difusió del recorregut i la sortida dels fortins. 
5. Informació sobre el projecte de les Stolpersteine. 

6. Diversos. 
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Presentem l'Aina Puig que ha vingut a la comissió, es presenten les persones de les 

comissions i li expliquem què fem des de la comissió de memòria històrica. 

 

Fem roda de presentacions. 

 

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

 

A Thos i Codina ens van demanar l'exposició, la maleta pedagògica i visita guiada. 

La visita es va fer el dia 22 de gener per Victor Ligos, hi van anar alumnes de 2on 

de batxillerat.  

 

El Turó ha demanat el recorregut dia 4 d'abril, l'exposició i testimonis anys 30 per 

l'11 d'abril. 

 

Valldemia ens ha demanat testimonis anys 40 el dia 12 d'abril, 2on batxillerat, en 

els dos cursos i en hores diferents per cada grup. Primer grup d'11 a 12 i l'altre grup 

de 13 a 14 hores. 

 

Escola Pia ens ha demanat l'exposició del 19/2 al 5/3. 

 

Totes les demandes són per abril que és quan coincideix el temari amb el material 

que tenim per complementar-lo. 
 

2. Informació sobre el dia internacional de l’exili. 
 
Es va fer la proposta per celebrar aquest dia, el 4 de febrer. El dia 4 de febrer és el 

dia que s'obren les fronteres i la gent passa cap a França on comença realment 

l'exili. L’acte es va organitzar en poc temps. 

 

La gent gran va participar-hi llegint poemes, hi van anar dues persones de Jaume 

Terradas.  

 

El recorregut es va iniciar a Sant Simó. Es llegeixen textos històrics en diferents 

punt i acaba el recorregut a l'arc que hi ha al Callao on comença el camí, GR83, 

que arriba al Canigó. 

 

Es va organitzar molt de pressa l'acte i no va arribar a molta gent. 

 

En Manel Martí comenta que a aquests actes hi hem de ser presents com a 

comissió de gent gran de memòria històrica. Li expliquem que ell pot anar als actes 

relacionats amb memòria històrica representant la comissió. 
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3. Valoració del recorregut amb l’IES Thos i Codina. 
 

L'escola Thos i Codina va fer el recorregut. En Victor altera el recorregut en funció 

dels instituts que el fan. El centre està molt content amb l'activitat. 

Per citar les persones que faran la visita, cal començar-la al carrer Gravina. 

 

Es fa en dues hores, si són persones joves i 3 hores si són persones grans pel ritme 

i perquè pregunten més. 

 

En Victor explica que va fer un recorregut el dia 2 de febrer amb l'institut Laia 

l'Arquera, amb l'aula de batxillerat.  

Ens l'apuntem perquè anem registrant totes les rutes que fem durant l'any donat que 

són rutes que han sortit de la comissió de memòria històrica de gent gran. 
 

4. Difusió del recorregut i la sortida dels fortins. 
 

Visita guiada als fortins 9:30 hores 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. 

 

Es va fer difusió entre els grups d'esports i estem lligant per octubre fer-la una 

mica diferent, començant al club nàutic fins el Tecnocampus. 

 

La senyalització dels fortins. Estem en el punt que la petició està ara a Madrid.  

Ahir ens va arribar la noticia que l’empresas que gestiona la xarxa ferroviària 

demana fer millores a la via del tren per on hi ha els fortins. De fet estan 

classificats com nivell A i no els poden tocar. Si es donés l'ok a les obres, es podria 

demanar que els restauressin. 

 

La ruta guiada dels llocs emblemàtics la farem el dissabte14 d'abril a les 10 hores 

amb sortida a l'Avinguda Jaume Recorder cantonada amb camí Ral i la guiarà en 

Victor Ligos. Es farà amb audioguies. Es faran inscripcions a través de Turisme. 

 

5. Informació sobre el projecte de les Stolpersteine. 
 

Ens ho explica en Bernat Aranyó. 

 

Arreu d'Europa hi ha aquestes llambordes que es posen davant la casa de les 

persones que van ser deportades a camps d'extermini o concentració. 

El proper mes de gener es col·locaran les de les 15 persones que a Mataró tenim 

constància que van ser deportades, algunes persones van morir al camp i d'altres 

van ser alliberades. 
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Es pot buscar per internet la informació posant el nom alemany Stolpersteine. 

 

L'Ajuntament paga el posar la rajola, la mà d'obra de la feina i el Memorial paga la 

rajola. 

 

L'artista que les ha dissenyat és Gunter Demnig, es preveu que es posin a Mataró el 

proper gener de 2019. 
 

6. Diversos. 
 

- Jornada enviada per correu electrònic que ens fa arribar la Diputació, es fa a 

Barcelona el dia 26 de febrer. Parlen els arxius municipals i es parla de la memòria 

històrica des de diferents punts de vista. Molt interessant si hi poden anar. 

 

- Es reparteixen les entrades pel festival a les persones que les varen demanar. 

 

Propera reunió 15 de març. 
 


