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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: dijous 14 de novembre de 2019  
Núm: 9 

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.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. Joan Bassas 

Sr. Manel Martin  

Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

Sr. Manel Illas 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 

 

S’excusen: 

Sra. Roser Pérez  

Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador  

 

 

Ordre del dia 
 

1. Del cinefòrum, calendari de visites i valoració. 

2. Elaboració d’entrevistes a nous testimonis. Equip de gravació. 

3. Valoració entrevista al sr. Juan Ramón Morante i d’altres. 

4. Repàs de la web. 

5. Contactes amb les escoles. 

6. Relació amb el TecnoCampus i el tèxtil. 

7. Ubicació de l’antiga exposició “Mataró anys 30” 

8. Diversos. 

 
 

1. Del cinefòrum, calendari de visites i repartició dels participants. 
 

Fem valoració dels nous  cinefòrums fets 

CMGG DE MOLINS........................................................  dilluns 4 NOVEMBRE 16H 

 Manel Martín, Angelina, i Fefa, van venir unes 18 persones i podrem gravar unes tres 

CMGG DE ROCAFONDA...............................................dimecres  6 NOVEMBRE 16H 

 Carla, Fefa i Manel Illas va anar bé i van venir unes 26 persones 
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El cinefòrum de Boet i Parc queden anul·lats 

Als casals d'Oriol Batista, Santes, Llàntia i Cirera  ho farem al 2020 

Les persones que no puguin venir al cinefòrum se’ls pot fer la fitxa igualment per saber de la 

seva experiència i fins i tot els podem gravar. 

 

Es  proposa començar a fer un cinefòrum al centre cívic de Pla d’en Boet obert com a barri a 

l’espera de les noves dates dels cinefòrum als casals 

 

Es parla de fer un dijous a la tarda de gener, proposarem una data i ho enviarem, en aquest 

vindria en Manel Martín, J.M.Graupera i l’Agustí Serrano 

 

Es proposa explicar el projecte del cinefòrum un dimecres a les conferències de les Aules Sènior 

abans o al final de la conferència, s’haurà de parlar amb la junta a veure com veuen la proposta. 

 

S’ha de fer difusió dels pròxims cinefòrums amb cartells. 

 

 

2. Elaboració d’entrevistes a  nous testimonis. Equip de gravació 
  

Ja hem començat a gravar amb en Josep Maria i en Manel Martín hem fet dues gravacions en el 

casal de Cerdanyola, ara estem pendents de concretar data per fer les gravacions de Molins i 

Rocafonda. 

 

Es parla que perquè les gravacions quedin millor, trobar un fondo neutre i tenir algun material de 

la època per posar a la taula i que a les gravacions surti, o sinó posar el tríptic de la web sobre la 

taula 

 

3. Valoració entrevista al sr. Juan Ramón Morante i d’altres. 
 

Ja hem fet l’entrevista a la seu de l’UGT. Va anar molt bé i ara hem de fer una còpia amb un cd 

per donar-li i passar-li l’autorització que ha de firmar per penjar l’entrevista a la web. 

 
4. Repàs de la web 

 

Les persones de la comissió han fet un repàs de la web, veuen que ha de tenir més activitat i 

penjar més noticies. 

Es podria mirar de separar els testimonis per temàtiques. 

Un cop el mes com a feina tothom ha d’entrar a la web de la memòria històrica i veure com està. 

 

5. Contactes amb les escoles. 
 

Es fa una valoració del recorregut fet per en Victor Ligos a l’escola d’adults de Can Noè, el 

recorregut va anar molt bé i des de l’escola també l’han valorat molt bé, va haver-hi poca 

assistència ja que en principi havien de venir unes 20 persones i al final van ser 10 persones, des 

de l’escola ens diuen que havia molta gent malalta i amb constipats i que felicitem a en Victor 

perquè els alumnes que van assistir els hi va agradar molt. 

  
6. Relació amb el TecnoCampus i el tèxtil.. 
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Ja s’ha fet la reunió a tres bandes amb el museu, el TecnoCampus i nosaltres per parlar sobre  les 

entrevistes sobre el tèxtil, s’explica que els hi han donat una subvenció per poder fer el 

documental, actualment ja estan fent entrevistes i ens anem passant les dades per no repetir-nos, 

nosaltres els hi anem passant la base de dades amb els llocs que han treballant les persones que 

estan assistint en els cinefòrums. 

 
7. Ubicació de l’antiga exposició “Mataró anys 30” 

 

S’explica que tenim l’exposició antiga amb plafons rígids ubicada en el casal nou de la Llàntia i 

que hauríem de buscar un lloc a Mataró per poder-la ubicar, al casal de la Llàntia no hi cap, s’ha 

de buscar un lloc alternatiu. 

 
8. Diversos 

 
Es parla de posar data a les dues rutes de la comissió perquè turisme ens la demana 

Ruta guiada pels llocs emblemàtics durant la guerra civil la farem el dissabte 4 d’abril 
I la sortida als fortins el dissabte 23 de maig. 
 

Es tornar a plantejar que la comissió pugui organitzar alguna conferència, es proposa que a la 

pròxima reunió parlem sobre temàtiques a parlar i possibles conferenciants. Una temàtica a 

treballar podria ser la Postguerra a Mataró o sobre l’entrada dels nacional del 27 de gener...... 

 

S’explica que volem fer un nou grup de treball que penjaria de la comissió de cultura per 

treballar visites guiades a Mataró explicades per la gent gran i la seva experiència, d’aquest grup 

han sortit una nova ruta “passegem per botigues d’abans” que la farà la Pilar González, també es 

proposa poder fer de nou la visita guiada a la muralla que ja ens havien fet l’institut Satorras, ens 

posarem en contacte amb ells per veure si la podrien repetir o passar-nos el material. 

 

S’explica que tenim una associació de memòria històrica, la vam crear per poder tenir llibertat 

econòmica i per poder demanar subvencions, etc.... 

Passem informació i comentem que a la propera reunió parlarem de fer canvis d’alguns membres 

i fer una acta per passar a la generalitat, farem fotocopies dels estatuts per la propera reunió. 

 

S’informa que estem fent recerca de fotos durant la guerra civil i durant els anys 60 al 92. 

 

Es fa proposta de fer dinar de Nadal, concretarem pel whatsApp 

 

Propera reunió 12 de desembre    

 
 

 
 

 

 
Carla Mulet 
Tècnica de gent gran 

Carrer Juan Sebastian Elcano, 6 

08302 Mataró 

Tel. 937582626/ 607218279 


