Ajuntament de
Mataró

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN

Dia: dijous 14 de març de 2019
Núm: 3
Hora: 10 hores
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)
Assisteixen:
Sr. Manel Martín, particular.
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda.
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran.
S’excusen:
Sra. Roser Pérez, particular
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sra. Rosa Pegueroles, membre comissió de ràdio i mitjans de comunicació
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sr. Joan Bassas, particular.
Ordre del dia
1. Preparació del cinefòrum, calendari de visites i repartició dels participants.
2. Preparació de la fitxa de recollida de dades del tèxtil.
3. Valoració dels testimonis a l’escola del Cor de Maria.
4. Informació sobre l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts.
5. Com fer difusió de les dues rutes guiades, repartiment per anar a la tele i radio.
6. Informació sobre un possible reportatge al Cap Gros de la comissió.
7. Diversos.
1. Preparació del cinefòrum, calendari de visites i repartició dels participants.
El documental dura 12 minuts, decidim que primer es passarà el documental, després es farà
tertúlia i al final pasarem la fitxa que hauran d’omplir. La sessió hauria de durar només una hora.
Farem uns tres equips de dues persones, fem llista de qui ho vol fer i quines disponibilitats tenen
d’horaris. Les sessions les farem de tarda ja que es quan hi ha més gent.
Les cinc persones de la comissió que han vingut avui, surten voluntaris per fer la sessió, ara falta
preguntar a la resta del grup.
Per la propera reunió ja quedarem amb els dies de l’activitat ja que preguntarem a tots els casals
de gent gran quina disponibilitat tenen.
Per fer la sessió necessitem el projector i l’ordinador portàtil per passar el documental que ja
estarà en el casal, per tant només haurem d’engegar el play.
Programes de Gent Gran Activa
C. Joan Sebastian Elcano, 6
08302 Mataró
93758 26 26 / 93 702 28 97
gga@ajmataro.cat

2. Preparació de la fitxa de recollida de dades del tèxtil.
Pasem la fitxa amb les preguntes, veiem que està barrejat les preguntes que faríem en una
entrevista amb la fitxa de les dades. Per tant quedem que s’ha de tornar a fer la fitxa de les dades
molt més simple i fàcil d’omplir, i també fem un recull de quines preguntes podríem fer durant
l’entrevista que farem un cop hem acabat totes les sessions de cinefòrum.
3. Valoració dels testimonis a l’escola del Cor de Maria.
S’explica com anat les dues sessions, a la primera sessió a vegades semblava que als alumnes no
els hi interessava gaire però han fet preguntes.
I a la segona classe semblava que els interessava més, van apuntar molt però casi no han fet
preguntes. Dues classes de quart d’ESO però molt diferents, la rebuda de l’escola ha estat molt
bona.
4. Informació sobre l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts.
De moments no tenim més demandes, ara queden pendents de fer la demanda del Turó
pel dia 7 de maig de 12 a 13h, l’any passat ja hi vam anar.
5. Com fer difusió de les dues rutes guiades, repartiment per anar a la tele i radio.
En Josep Maria Graupera farà el contacte amb els mitjans de comunicació i en Manel Martín i en
Victor Ligos quedaran amb ell per anar a explicar les rutes.
6. Informació sobre un possible reportatge al Cap Gros de la comissió.
S’explica que durant aquesta setmana ha sortit un reportatge al Cap Gros explicant la feina que
fa la comissió i també informant que ens han donat un premi, es pasa una fotocopia a tots amb la
informació, en relació al premi durant la pròxima reunió parlarem de com s’anirà gestionant,
s’informa que una de les coses que farem amb els diners del premi serà poder actualitzar la web
de la memòria històrica.
7. Diversos.
De la informació que el fortí nº1 pugui ser rehabilitat a través d’una subvenció demanada pel
consell comarcal i que han proposat poder fer una ruta guiada per tots els fortins de varies
poblacions de la comarca, s’ensenya la documentació de la subvenció demanada a nivell
europeu.
Posem data per fer la visita guiada per l’arxiu de Santa Maria, ara queda per confirmar des de
l’arxiu.
No hi ha més temes i es dona per acabada la reunió
Propera reunió 11 d’abril de 2019
Carla Mulet
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