Ajuntament de
Mataró

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

Dia: dijous 13 de juny de 2019
Núm: 6
Hora: 10 hores
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)
Assisteixen:
Sra. Josefa Jaime, Casal de Gent Gran de Rocafonda.
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sr. Joan Bassas
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sra. Rosa Pegueroles
Sr. Manel Martin,
Sra. Montse Cusachs, tècnica de gent gran.
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran.
S’excusen:
Sra. Roser Pérez,
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sr. Manel Illas
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diversos temes generals de casals i projecte de Ciutats Amigues.
Del cinefòrum, calendari de visites i repartició dels participants.
Valoració del recorregut.
Repàs del llistat de fàbriques del tèxtil
Elaboració d’entrevistes a nous testimonis. Equip de gravació.
Possible entrevista al sr.Juan Ramón Morante i d’altres
Diversos.

1.Diversos temes generals de casals i projecte de Ciutats Amigues.
La Montse explica com està el projecte, i que ara estem en la fase de fer el plà, estem esperant
que es pugui aprovar en un Pla municipal.
S’explica com va anar el nou acte que es va fer pel dia internacional de la dona.
S’explica les xerrades que ha fet el servei de l’OMIC en els diversos casals sobre les sortides
comercials.
S’explica les activitats que s’han fet en els casals de la gent gran sobre diversos
integenaracionals.
2. Del cinefòrum, calendari de visites i repartició dels participants.
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Parlem de la nova activitat de cinefòrum, la propera la tenim programada pel setembre a
l’Havana, ja tenim data i la coordinaran en Joan Martí i en Josep M. Graupera, les següents les
programarem pel novembre, ja que a l’octubre tenim els actes pel dia internacional de la gent
gran. A la primera reunió de setembre parlarem d’aquest tema.
3. Valoració del recorregut.
En general la valoració es molt bona, l’assistència es d’unes 50 persones. S’ha de parlar del punt
d’acabada del recorregut, i canviar per acabar dins del pati de la presó.
Es proposa poder fer uns plàstics acreditatius per posar-se els membres de l’organització i
seguint amb aquesta demanda també comenten de poder fer carnets amb la foto acreditatius que
són membres de la comissió de la memòria històrica de la gent gran.
4. Repàs del llistat de fàbriques del tèxtil.
Es proposa que pel estiu qui vulgui faci una recerca de les fàbriques més conegudes i una mica
de la seva història.
5. Elaboració d’entrevistes a nous testimonis. Equip de gravació.
S’ha demanat pressupost per comprar un micròfon de solapa que s’acopla al mòbil i amb un
trípode, s’explica que ja podem fer gravacions sempre que vulguem sobre el tema del tèxtil o
qualsevol altre entrevista que vulguem fer.
6. Possible entrevista al sr. Juan Ramón Morante.
Es proposa poder entrevistar al senyor Juan Ramón Morante amb més de noranta anys, com a
referent actiu sindical i socialista, així com un exemple d’història viva del moviment sindical i de
la memòria de la UGT. En Joan Martí surt com a voluntari per fer-li l’entrevista si també en
Josep Maria pot venir a fer la part tècnica de la gravació, es queda que durant l’estiu es prepararà
les preguntes i al setembre farem agenda per ja fer-li la entrevista.
7. Diversos
Es projecta al web de la comissió per veure els canvis que anem fent, s’ensenya sobretot els
aspectes que hem anat millorant, sobre tot els vídeos dels testimonis i els documents que son
histories de vida.
Alguns comenten que hi hauria d’haver un telèfon de contacte a la web, es comenta que posar un
telèfon no està clar, quin telèfon es posa? Aquest tema ho parlarem a la pròxima reunió.
També es comenta poder tenir temps per penjar més coses a la web, com totes les fotos dels
últims actes, també poder anar afegint el material que tenim dels anys 40.
Es parla sobretot que al setembre hem de parlar de com fem un nou pla de comunicació per
poder donar a conèixer la tasca que fa la comissió.
Es troba a faltar en aquesta comissió més representants dels casal de la gent gran ja que hi venen
molt pocs casals.
En Joan Martí proposa poder organitzar alguna conferència com a comissió a nivell de ciutat.
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