Ajuntament de
Mataró

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

Dia: dijous 16 de maig de 2019
Núm: 5
Hora: 10 hores
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)
Assisteixen:
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sr. Manel Illas, particular
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sra. Rosa Pegueroles, membre comissió de ràdio i mitjans de comunicació
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran.
Sra. Aina Puig, tècnica de gent gran
S’excusen:
Sra. Roser Pérez, particular
Sr. Manel Martin, particular.
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sr. Joan Bassas, particular.
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda.
Sr. Miquel Mercader
Sra. Belen Garcia
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diversos temes generals de casals i projecte de Ciutats Amigues.
Valoració del cinefòrum, calendari de visites i repartició dels participants.
Valoració de la sortida dels fortins.
Valoració del recorregut.
Informació sobre l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts.
Elaboració d’entrevistes a nous testimonis. Equip de gravació.
Diversos.

Desenvolupament de la reunió
1- Diversos temes generals de casals i projecte de Ciutats Amigues.
Aquest punt el deixem per la propera reunió, però si que recordem que el 18 de juny farem l’acte
de cloenda de curs i d’agraïment a tots els col·laboradors de gent gran en el qual tots els
representants de les comissions estan convidats.
2- Valoració del cinefòrum, calendari de visites i repartició dels participants.
Programes de Gent Gran Activa
C. Joan Sebastian Elcano, 6
08302 Mataró
93758 26 26 / 93 702 28 97
gga@ajmataro.cat

S’explica l’activitat com va anar, en Josep, en Martí i l’Agustí van portar l’activitat.
Primer vam fer la introducció, vam explicar el que feia la comissió, després vam passar el
documental i un cop acabat vam fer la tertúlia, vam venir unes 10 persones, van ser poques però
per començar ja va estar bé. La disposició de la sala en format classe no es la millor per fer
tertúlia pels pròxims hem de fer rotllana i que tothom es pugui veure. També cal molta més ajuda
per omplir els papers amb les seves dades, ja que en algunes de les fitxes faltaria més informació.
Les properes les farem ja cap al setembre i començarem amb l’Havana, també hem de pensar en
fer més difusió de l’activitat de cara al barri on la programem.
3- Valoració de la sortida dels fortins.
Es fa la valoració de la sortida, van venir unes 55 persones, la sortida va sortir molt bé, es valora
com a positiu que vingués el grup de 17 nois i noies d’un grup escolta, la sortida ha durat dues
hores i mitja i s’ha fet servir el megàfon.
4- Valoració del recorregut.
S’explica que vam tenir que anul·lar la sortida perquè en Victor es va posar malalt, hi havia unes
60 persones apuntades, la majoria se’ls va poder avisar amb temps, la resta del grup els vam
avisar el mateix dissabte. La hem tornat a programar pel dissabte 1 de juny, s’han tornat a fer
cartells i fer la difusió.
El dimarts 14 vam fer el recorregut amb en Victor i una classe de 4 ESO de 21 alumnes de
l’escola El Turó, hi va anar també l’Agustí i en Josep Maria. La sortida es valora molt
positivament.
5- Informació sobre l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts.
Durant aquest mes s’ha realitzat, una sessió com a testimonis a l’escola El Turó amb els alumnes
de 4 d’ESO hi van participar en Manel i en Joan, en Joan fa la valoració de l’activitat, comenta
que els alumnes no van fer gaire preguntes i que alguns estaven una mica despistats, el profe
hauria de participar més en la dinàmica de la classe.
6- Elaboració d’entrevistes a nous testimonis. Equip de gravació.
Es parla de com poder fer les noves gravacions sobre el tema del tèxtil, es passa la relació de
preguntes i de que estaria bé que tothom que ens posa que la podem gravar, ho acabem fent i
passar aquestes gravacions a la web de la memòria de la gent gran. Per poder fer aquestes
gravacions necessitem la part tècnica, d’una càmera o mòbil i un micròfon de solapa perquè
l’àudio sigui més.
7- Diversos
Es projecta a la paret, la web de memòria històrica i es va miran els diferents apartats i els canvis
que es va fent, es comenten algunes coses a millorar que es tindran en compte, en relació a com
es veuen els vídeos, les noticies.... etc.
Carla Mulet
Tècnica de gent gran
Carrer Juan Sebastian Elcano, 6
08302 Mataró
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