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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 
Dia: dijous 11 d’abril de 2019  
Núm: 4 
Hora: 10 hores 
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5) 
 
Assisteixen: 
Sr. Manel Martín, particular. 
Sr. Joan Bassas, 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 
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana. 
Sr. Miquel Mercader, particular 
Sra. Belen Garcia, particular 
Sr. Manel Illas, particular 
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 
Sra. Anna Montserrat, 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 
. 
 
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. Informació sobre l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts. 
4. Elaboració d’entrevistes a nous testimonis. Equip de gravació. 
5. Diversos 
 
1. Preparació del cinefòrum, calendari de visites i repartició dels participants. 
 
Ja tenim la primera data confirmada per fer el primer cinefòrum serà el dimecres 8 de maig a les 
16.30 h al casal de la gent gran de Cerdanyola, farem una prova pilot com que es dimecres 
portaran la tertúlia l’Agustí i la Rosa, mirarem de ser-hi els màxims de la comissió per veure 
com ho fem, ja està fet el cartell i farem la màxima difusió. 
Estem pendents de les pròximes dates que ja ens les passaran però ja seran de cara al proper curs, 
la intenció es fer les a tots els casals de gent gran i mirarem també de fer agenda per explicar-ho 
a totes les associacions de veïns i altres centres socials, ens anirem a tot el 2019 i part del 2020. 
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2. Preparació de la fitxa de recollida de dades del tèxtil. 
 
Es pasa la fitxa i es fa alguns retocs, es queda que es faran fotocopies per tenir en les sessions del 
cinefòrum. 
 
3. Informació sobre l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts. 
 
Es confirma que el dimarts 7 de maig de 12 a 13 h anirem a fer una sessió de  testimonis al Turó 
hi aniran en Manel Martin i en Joan Martí, també està confirmada la data del recorregut que serà 
el 14 de maig a les 11.15h fins a les 12.30, confirma segur que vindrà en Josep Maria Graupera i 
alguns membres de la comissió. En Victor ja ha confirmat la data i l’horari. 
 
4. Elaboració d’entrevistes a nous testimonis. Equip de gravació. 
 
Es parla de poder anar gravant nous testimonis sobre el tèxtil i prioritzar els més grans, de totes 
les fitxes emplenades farem un buidatge de quines persones podríem prioritzar per fer les 
gravacions, en Manel surt com a voluntari per fer aquestes gravacions, hem de trobar més 
voluntaris. Les gravacions les farem amb un mòbil de l’Ajuntament.  
Pasem ja un recull de les possibles preguntes que els hi podríem fer. 
 
5. Diversos 
 
Es parla de la ruta del dissabte 13 i de com s’ha de preparar i que tenim unes 50 persones 
apuntades. 
També es recorda la ruta dels fortins que es farà el dissabte 11 de maig i que ara s’ha de fer 
molta difusió  
 
 
Propera reunió 16 de maig de 2019 
 
Carla Mulet 
Tècnica de gent gran 
Carrer Juan Sebastian Elcano, 6 
08302 Mataró 
Tel. 937582626/ 607218279 


