Ajuntament de
Mataró

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

Dia: dijous 16 de gener de 2020
Núm: 1
Hora: 10 hores
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)
Assisteixen:
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sr. Joan Bassas
Sr. Manel Martin
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sr. Manel Illas
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sra. Josefa Jaime, Casal de Gent Gran de Rocafonda.
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran.
S’excusen:
Sra. Roser Pérez
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sra. Rosa Pegueroles

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Del cinefòrum, calendari de visites.
Noves gravacions al casal de Rocafonda i al casal de Molins.
Contactes amb les escoles.
Elaboració d’entrevistes a nous testimonis i centenaris
Repàs de la web.
Altes i baixes de l’associació.
Difusió de les rutes.
Proposta de conferència sobre el tèxtil.
Diversos.

1. Del cinefòrum, calendari de visites.
Quedem pel dijous 13 de febrer a les 17.30 h de la tarda en Manel Martin, Carla Mulet, Josep M.
Graupera i la Fefa pel cinefòrum a Pla d’en Boet.
Queda pendent fer el recull de dades a l’entitat de les Aules Sènior un dimecres abans que facin
la seva conferència las seus socis.
Els propers cinefòrums en els casals estem esperant a que ens passin les dates.
Programes de Gent Gran Activa
C. Joan Sebastian Elcano, 6, 08302 Mataró
93758 26 26 / 93 702 28 97
gga@ajmataro.cat

2. Noves gravacions al casal de Rocafonda i al casal de Molins.
Les tres entrevistes que ens queden per fer a Rocafonda les farem el dilluns 27 a les 17:30h en
Josep M. Graupera farà de càmera i en Manel farà les entrevistes.
Es decideix fer en les properes entrevistes fer les preguntes al costat de la càmera i que el que
entrevista no surti a les filmacions
Queda pendent l’entrevista amb la Teresa Anglada, podem anar a casa seva. S’ha quedat per fer
l’entrevista el dijous 6 de febrer a les 16.30 h a casa seva, hi anirà en Josep Maria i en Joan
Martí.
3. Contactes amb les escoles.
No tenim nous contactes, queda pendent només les mateixes demandes del Cor de Maria i del
Turó.
4. Elaboració d’entrevistes a nous testimonis i centenàries.
Es planteja poder fer un nou perfil d’entrevistes a persones centenàries, podríem començar per
fer una gravació a l’Elena Itxart i anar trobant persones que facin 100 anys i que estiguin bé per
poder fer la gravació.
En Joan Martí i en Josep Mª Graupera surten com a voluntaris per poder fer aquesta primera
entrevista a centenàries un cop passem informació sobre la persona a entrevistar.
Es passa la informació sobre el currículum de l’Elena i es queda que també entrevistarem a la
senyora Rosa Bosch i a la Carme Biayna.

5. Repàs de la web.
S’explica que el voluntari que va venir a la reunió passada al final no farà la feina de retocar
fotos i penjar documents a la web, però que ens ha comentat un altre senyor que si que ens
podria fer de voluntari, el senyor es diu Cinto Nieto, ja hem fet una reunió se li ha explicat i ha
de mirar la web a veure si ho pot fer
Es comenta que a la web estaria bé poder penjar fotos i fer algun vídeo i penjar-lo d l’activitat
que fem a les escoles sobre els testimonis d’anys 40.
6. Altes i baixes de l’associació.
L’ Agustí Serrano comenta que també es vol donar d’alta en l’associació.
Es torna a explicar la diferència entre la comissió i l’associació i el perquè serveix cada cosa.

7. Difusió de les rutes.
S’ensenya el cartell de la ruta pels llocs emblemàtics durant la guerra civil, i les persones
encarregades per fer la difusió als mitjans de comunicació ja tenen tota la informació.
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S’ha de canviar la data de final d’inscripció del cartell dels fortins i a la propera comissió es
passarà.
Passarem de nou per correu electrònic l’adreça les dates de les rutes que farà la Pilar Gonzalez
sobre les botigues d’abans de Mataró
8. Proposta de conferència sobre el tèxtil.
No queda clar aquest punt ja que encara hem de decidir quina temàtica treballaríem en aquestes
conferències.
En Manel Illas proposa fer una visita guiada C al Camp d'aviació de Rosanes (La Garriga)
Les visites són concertades i s'adapten al nostre horari. Son 115€ per grup amb un màxim de 30
persones. El recorregut són uns 6 km (anada i tornada). És planer però sense bancs. La durada és
de 2h-2h30. L'explicació és lineal a l'anada. La tornada és lliure. Durant el trajecte hi ha aviació
privada a on no es pot entrar i l'antic refugi que sí es visita. S’ha de portar calçat adequat, aigua
i gorra segons l'època de l'any.
L'autobús sols pot aparcar a l'inici del recorregut. Al final no hi ha lloc.
Hem demanat pressupost de l’autobús i costaria uns 358,04 euros
Si sumem la visita guiada i l’autobús per un grup de 30 persones costaria la sortida uns 16 euros
per persona.
9. Diversos.
No hi ha més punt a tractar
Propera reunió 20 de febrer de 2020

Carla Mulet
Tècnica de gent gran
Carrer Juan Sebastian Elcano, 6
08302 Mataró
Tel. 937582626/ 607218279
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