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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 
Dia: dijous 18 de gener  de 2018  
Núm: 10 
Hora: 10 hores 
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5) 
 
 

Assisteixen: 

Sra. Roser Pérez, particular 

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 

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. Fer agenda de les visites guiades programades pels instituts. 

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

instituts. 

3. Intergeneracionals. 
4. Diversos 
 
 

Presentem en Pol dinamitzador de casals, es presenten les persones de les 

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

1. Fer agenda de les visites guiades programades pels instituts. 
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La dels llocs emblemàtics la farem el dissabte14 d'abril a les 10 hores a l'Avinguda 

Jaume Recorder cantonada amb camí Ral i que guiarà en Victor Ligos. Es farà amb 

audioguies com l’any passat. 

 

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. No es farà la inscripció a través de turisme, 

provarem si sense inscripció funciona bé. 
 

 

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

instituts. 
 

Ens han demanat l’exposició, la maleta pedagògica i visita guiada des de Thos i 

Codina. La visita es farà el dia 22 per Victor Ligos per 40 alumnes de 2on de 

batxillerat. Portarem el micro i els llibrets per l'alumnat. 

 

El Turó ha demanat el recorregut, 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. 

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

 

Totes les demandes són per abril. 
 

 

3. Intergeneracionals. 
 

 

Es farà una activitat intergeneracional de caixes de vida a diferents casals. 

Preguntem si hi volen participar. 

 

Es faran dues trobades una als casals de la Llàntia, Molins i Cerdanyola i la 

Vocalia de dones de Rocafonda els dies 1 i 8 de febrer, una segona els dies 19 i 26 

d'abril per l'entrega de les caixes. 
 

4. Diversos 
 

- Expliquem els dies del festival i que cada membre de la comissió té dues entrades 

per cada dia i passem llista per saber quantes entrades volen i per quina sessió. 

 

- Cantagrans. No hi ha entrades protocolàries, s'avisarà quan es puguin anar a 

buscar les entrades. 

 

 

Propera reunió 15 de febrer. 

 


