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1. Presentació de l’entitat. 
 
L’Ajuntament de Mataró té l’Àrea d’Acció Social, el Servei d’Igualtat i Ciutadania dins del 
qual hi ha la secció d’Igualtat, joventut i Gent Gran.  
D’aquesta secció pengen els programes de gent gran des dels que optem al premi 
Francesc Boix. 
 
L’Ajuntament de Mataró treballa per la plena integració i el desenvolupament de les 
capacitats de les persones grans tenint en compte les seves característiques i diversitat i 
ho fa, entre d’altres instruments, amb la xarxa de casals i els actes de ciutat i la relació 
d’aquests amb la resta d’entitats de la ciutat. 
 
Les Polítiques de Gent Gran Activa tenen com a objectiu fomentar el benestar de les 
persones grans potenciant l’associacionisme, l’intercanvi de coneixements i 
aprenentatges entre diferents generacions en el marc de la xarxa d’equipaments adreçats 
a la gent gran de la ciutat. 

 

2. Context i justificació. 
 
L'augment de la longevitat és un avenç social importat i una realitat, que suposa alhora 
un repte per crear les condicions socials, econòmiques i personals que permetin arribar a 
edats avançades en bones condicions de salut i de qualitat de vida. Aquesta realitat 
demogràfica suposa una oportunitat per incorporar el concepte d'envelliment actiu a les 
polítiques adreçades a les persones grans.  
Aquest concepte entén l'envelliment com un procés individual que s'estén al llarg de la 
vida i fa que la ciutadania arribi a la vellesa en bones condicions de salut, promovent la 
seva participació en la societat, afavorint la formació al llarg de la vida i garantint els seus 
drets  de viure una vida activa i amb qualitat.  
 
El terme "envelliment actiu" va ser introduït per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a 
finals de la dècada de 1990. Posteriorment va ser adoptat per les Nacions Unides en el 
marc de la Segona Assemblea Mundial sobre Envelliment celebrada a Madrid a l'any 
2002. La Unió Europea va designar el 2012 com a Any Europeu de l'Envelliment Actiu i 
de la Solidaritat Intergeneracional amb la finalitat d'impulsar la seva difusió social. 
 
La gent gran representen a Catalunya un 17,78% de la població total. A més, les 
projeccions de població elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya preveuen que, 
l'any 2030, la població major de 65 anys representarà el 24,08% de la població total. 
 
A Mataró l’any 2016 les persones de 60 anys i més són 27.697 que suposen el 22.12% 
de la població total de la ciutat. 
L’any 2025 es preveu que les persones de 60 anys i més siguin 33.096 que suposaran 
un 26,26%. 
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Per mantenir una bona qualitat de vida de les persones grans també és important 
facilitar-los recursos culturals, de socialització i de lleure, implicant-los en la vida 
ciutadana, desenvolupant els seus interessos i aprofitant les seves capacitats. 
Tot plegat respon a construir una “ciutat amiga de la gent gran”, projecte que lidera 
l’IMSERSO i que com a ciutat en formem part. 
 
A part de les dades quantitatives, tenim el bagatge de totes aquestes persones que 
posem en joc per tal de no perdre la seva experiència i vivències i que aquesta arribi a les 
persones joves de primera mà. 
 
El jovent que no ha viscut una guerra civil, una postguerra, una dictadura...i que troba 
aquestes etapes de la nostra història en els llibres de l’escola i l’institut, corre el risc de 
pensar que són “històries” que no els efecten i una lliçó més a memoritzar. 
 
Des de fa més de 10 anys, els Programes de Gent Gran Activa de l’Ajuntament de Mataró 
han construït ponts perquè la generació més gran i el jovent puguin parlar d’aquests 
temes des de la veu de les persones protagonistes i treballar des d’un punt de vista 
diferent les lliçons de l’escola amb l’objectiu que tinguin de primera mà la memòria 
històrica per entendre el present i per no repetir els errors comesos. 
 
 

3. Descripció general. 
 

Els Programes de Gent Gran de l’Ajuntament de Mataró organitza i gestiona activitats que 
reuneixen la gent gran de la ciutat i al jovent per tal de fer un exercici de memòria 
històrica sobre fets que han passat a la nostra ciutat i que no volem oblidar. 

Aquestes activitats es resumeixen en intergeneracionals i rutes guiadesen intergeneracionals i rutes guiadesen intergeneracionals i rutes guiadesen intergeneracionals i rutes guiades que s’organitzen 
des de la Comissió de Memòria Històrica del Consell Municipal de la Gent Gran de 
Mataró. 

 
  

4. Objectius. 
4444.1.1.1.1....    ObjectiuObjectiuObjectiuObjectiu    general.general.general.general.    
 
Donar a les persones grans un paper actiu a la societat perquè facin de portaveus de la 
història recent de la ciutat a les persones joves per tal que no es perdi i compartir-la 
perquè s’aprengui de les accions passades. 
 
 

4444.2.2.2.2. . . . ObjectiObjectiObjectiObjectiusususus    específics.específics.específics.específics.    
 
- Dissenyar activitats intergeneracionals per difondre entre els centres educatius, els 
espais juvenils i les entitats socials per tal de portar-los a terme. Objectiu quantitatiu: un Objectiu quantitatiu: un Objectiu quantitatiu: un Objectiu quantitatiu: un 
mínim de 12 activitats.mínim de 12 activitats.mínim de 12 activitats.mínim de 12 activitats.    
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- Organitzar la ruta guiada dels fortins de Mataró. Objectiu quantitatiu: un mínim de 1 Objectiu quantitatiu: un mínim de 1 Objectiu quantitatiu: un mínim de 1 Objectiu quantitatiu: un mínim de 1 
rrrruta anual.uta anual.uta anual.uta anual.    
 
- Organitzar la ruta guiada dels llocs emblemàtics de la guerra civil a Mataró. Objectiu Objectiu Objectiu Objectiu 
quantitatiu: un mínim de 1 ruta anual.quantitatiu: un mínim de 1 ruta anual.quantitatiu: un mínim de 1 ruta anual.quantitatiu: un mínim de 1 ruta anual.    
 
- Vetllar perquè la gent gran estigui present als mitjans de comunicació. Objectiu Objectiu Objectiu Objectiu 
quantitatiu: un mínim de 1 noticquantitatiu: un mínim de 1 noticquantitatiu: un mínim de 1 noticquantitatiu: un mínim de 1 noticia al mes.ia al mes.ia al mes.ia al mes.    
 
- Aconseguir la participació de la gent gran en equipaments propis de persones joves.  
Objectiu quantitatiu: un mínim de 12 activitats.Objectiu quantitatiu: un mínim de 12 activitats.Objectiu quantitatiu: un mínim de 12 activitats.Objectiu quantitatiu: un mínim de 12 activitats. 
 
- Aconseguir la participació de les persones joves en equipaments propis de persones 
grans.  Objectiu quantObjectiu quantObjectiu quantObjectiu quantitatiu: un mínim de 12 activitats.itatiu: un mínim de 12 activitats.itatiu: un mínim de 12 activitats.itatiu: un mínim de 12 activitats.    
    
- Fer arribar l’exposició i la maleta d’anys 30 als diferents centres educatius de la ciutat.  
Objectiu quantitatiu: unObjectiu quantitatiu: unObjectiu quantitatiu: unObjectiu quantitatiu: un    mínim de 10mínim de 10mínim de 10mínim de 10    activitats.activitats.activitats.activitats.    
 
 

5555....    PPPPersones beneficiàriesersones beneficiàriesersones beneficiàriesersones beneficiàries....    
 
El públic objectiu són les persones grans de més de 60 anys de la ciutat i el jovent des de 
parvulari fins edat universitària vinguin del sistema educatiu o d’altres entitats que treballi 
amb el col·lectiu. 
 
 

6. Localització. 
 
La ciutat de Mataró.  
 

 

Mataró, capital de la comarca del Maresme, és una ciutat viva, en transformació constant 
i amb un patrimoni cultural important que la dota de personalitat pròpia. 
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La ciutat de Mataró té el privilegi de tenir el seu origen a l'època romana. Passejant pels 
carrers del centre de la ciutat es pot fer un recorregut àgil per la seva història, un 
recorregut que des de l'antiga Iluro romana ens permet gaudir, també, del barroc, trobar 
influències arquitectòniques colonials i contemplar una mostra destacada del 
modernisme de la mà d'un dels seus màxims representants: l'arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch. 

Indicador Unitat mesura Valor Var. interanual Període 

 Població Persones   125.631  0,56 %  

 01-gen-
2016 

 Altes de fora 
del  

municipi 
Persones  5.630  0,59 %  2015 

 Taxa altes ‰ 44,75 ‰  1,03 p.m.   2015 

 Baixes a 
fora del 
municipi  

Persones 5.273  1,44 %  2015 

Taxa baixes  ‰ 45,65 ‰  2,83 %  2015 

Naixements  Persones  1.271  1,70 %  2015 

Taxa bruta 
natalitat  

‰ 10,15 ‰  -0,34 p.m.  2015 

Defuncions  Persones  920  -0,86 %  2015 

Taxa bruta 
mortalitat  

‰ 7,34 ‰  -0,14 p.m.  2015 

Nombre de 
llars 

Unitats  47.868  0,93 %  

 01-gen-
2016 

Grandària de 
la llar  

Persones / llar  2,62  -0,54 %  

 01-gen-
2016 

Població de 
nacionalitat 
estrangera  

%  16,64 %  0,39 p.p.  

 01-gen-
2016 

Edat mitjana  Anys/persona  41,26  0,73 %  

 01-gen-
2016 

Esperança 
de vida  

Anys  82,93  0,28 %  

 01-gen-
2016 

Índex 
d'envelliment  

-----  1,01  -0,01 %  

 01-gen-
2016 

Índex de 
dependència 
demogràfica  

----- 0,46  -7,82 %  

 01-gen-
2016 



Ponts per la recuperació de la nostra història 2017 

 

 

7 

 

 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/ciutat/mataro/xifres_detall/index.html  
 
A Mataró comptem amb 10 casals municipals de gent gran en els quals participen més 
de 6.000 persones.  
 
La xarxa de casals promou la relació de les persones usuàries amb el seu entorn més 
proper enfortint les seves xarxes socials amb persones del mateix col·lectiu, amb el 
veïnat, amb la resta de la ciutadania i amb d’altres entitats del municipi. D’aquesta 
manera els casals també faciliten la participació de la gent gran en projectes de barri i de 
ciutat (culturals, formatius, celebracions, mostres d’entitats, etc).   
 

7. Activitats 2017. 
 
Les activitats que presentem al premi Francesc Boix s’organitzen des de la Comissió de 
Memòria Històrica del Consell de la Gent gran. 
 
- El consell consell consell consell de la Gent gran: : : : el Consell Municipal de lConsell Municipal de lConsell Municipal de lConsell Municipal de la Gent Grana Gent Grana Gent Grana Gent Gran és l'organisme de 
consulta i de participació democràtica de les persones, associacions, entitats i serveis que 
tracten qüestions relacionades amb la gent gran de Mataró. És el màxim òrgan de 
participació de la gent gran a la ciutat, creat l'any 2000. 
 
Els seus objectius principals són coordinar i organitzar conjuntament les activitats per a la 
gent gran de la ciutat, promovent així la participació democràtica de les persones, 
associacions, entitats i serveis que tracten qüestions relacionades amb les persones  
grans de Mataró. 
 
El Consell està format per: 
 

EntitatsEntitatsEntitatsEntitats    
Associació de Gent Gran de Cerdanyola 

Associació de Gent Gran de Cirera 

Associació de Gent Gran de l’Havana 
Associació de Gent Gran de la Llàntia 
Associació de Gent Gran de Molins 

Associació de Gent Gran de Pla d’en Boet 
Associació de Gent Gran Jaume Terradas 

Associació de Gent Gran Rocafonda-El Palau 
Associació de Jubilats i Pensionistes del Maresme-UDP 

Associació de malalts de Parkinson 
Associació de Veïns de Pla d’en Boet – El Rengle 

Associació de veïns les Santes-Escorxador 
Associació de veïns Mataro Centre 

Associació Familiars Alzheimer Maresme 
Associació Gent Gran del Parc 

Associació Gent Gran La Gatassa 
Aules Sènior de Mataró 

Cáritas Interparroquial de Mataró 
Casal de Gent Gran de Jaume Terradas 

Creu Roja 
EAP Gatassa 
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EAP Ronda Prim 
Fundació Mare Nostra 

Fundació Suport 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 

Moviment Educatiu del Maresme 
Residència El Mirador 

Residència Geriàtrica Laia 
Residència ICASS de Mataró 

Grups municipalsGrups municipalsGrups municipalsGrups municipals    
Grup municipal CUP-PA 

Grup municipal ERC-MES-AM 
Grup municipal C’s 
Grup municipal PP 

Grup municipal ICV-EUiA-E 
Grup municipal CiU 

Grup municipal PSC-CP 
Grup municipal PxC 

Grup municipal VOLEMataró 
Comissions de treballComissions de treballComissions de treballComissions de treball    

Comissió de la memòria històrica de la gent gran 
Comissió de qualitat de vida de la gent gran 

Comissió de ràdio 
Comissió de cultura 

SindicatsSindicatsSindicatsSindicats    
Sindicat CCOO Vallès Oriental-Maresme 

Sindicat UGT- pensionistes i jubilats 
 

- Dins del Consell hi ha comisscomisscomisscomissions de treballions de treballions de treballions de treball, una d’elles és: 
    

• Comissió deComissió deComissió deComissió de Memòria hMemòria hMemòria hMemòria històricaistòricaistòricaistòrica: l’objectiu d’aquesta comissió és transmetre la 
història de la ciutat i dels seus personatges a les generacions més joves 
propiciant el debat intergeneracional mitjançant l’apropament dels 
coneixements de la gent gran als joves, algunes de les activitats d’aquesta 
comissió són: dinamitzar i difondre la exposició sobre Mataró durant els anys 
30, fer difusió de la web de la comissió, gravar a persones de Mataró i les 
seves vivències personals per poder incloure-les en la web, fer difusió dels 
diferents fortins situats a línia de mar de Mataró, preparar un grup de treball 
per anar als instituts a parlar sobre Mataró durant els anys 40 i fer difusió del 
recorregut pels llocs emblemàtics durant la guerra civil. 

 
 
Els membres de la comissió són persones dels diferents casals, persones a nivell 
individual que s’interessen pel tema, historiadors/es i mestres d’història jubilats/des totes 
elles col·laboren de manera voluntària en aquestes activitats i el cost d’aquestes és zero 
per les entitats que les demanen. 
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Foto de l’últim consell: 24/02/2017 
 
Tenim com a material: 
 

- Una exposició de 8 plafons 
 

 
 

- Una maleta pedagògica perquè el professorat pugui treballar el tema amb 
objectes i guies metodològiques: 
 

  
 

 



Ponts per la recuperació de la nostra història 2017 

 

 

10 

 

Visita guiada a l’exposició anys 30. 
 
La Comissió té contacte permanent amb les diferents entitats que treballen en el mateix 
àmbit: 
 

- Arxiu municipal i comarcal 
- Museu de Mataró 
- Grup de recerca de memòria històrica de Mataró 
- Consell comarcal del Maresme 

 
Des d’aquesta comissió es porten a terme les següents activitats: 
 
RUTES GUIADES SOBRE MEMÒRIA HISTÒRICARUTES GUIADES SOBRE MEMÒRIA HISTÒRICARUTES GUIADES SOBRE MEMÒRIA HISTÒRICARUTES GUIADES SOBRE MEMÒRIA HISTÒRICA    
 
La comissió cada any organitza dos rutes guiades fixes i si hi ha demandes especifiques 
se’n fan més, una és la visita guiada pels llocs emblemàtics de Mataró durant la guerra 
civil i l’altre és als fortins de la ciutat. Aquestes visites guiades també es promocionen a 
nivell turístic de la ciutat.  
 
El 24 de maig de 2017 es va fer la sortida amb visita guiada pels membres de la comissió 
pels diferents fortins de Mataró.  
 

 
Ruta dels fortins amb el fortí núm 1: 24/05/2017 
 
En el recorregut pels llocs emblemàtics en temps de la guerra civil es vol recordar i donar 
a conèixer com era el Mataró d’abans i poder recordar aspectes importants que van 
passar durant la Guerra Civil (1936-1939) a través dels coneixements dels membres de la 
comissió de la memòria històrica de la gent gran de Mataró i d’una historiadora, membre 
voluntari de la comissió. 
 
Es fa un recorregut per Mataró amb deu llocs de trobada on es donen explicacions, de 22 
localitzacions, seguint les explicacions i fotografies d’un llibret que explica els 22 llocs. Té 
una durada de 2 hores, es comença al camí Ral cantonada Avda. Jaume Recoder i 
s’acaba a la plaça de les Tereses. 
 
Aquest any es va fer el dia 8 d’abril de 2017 i aquest any es va dedicar la ruta a la figura 
de Joan Peiró per commemorar els 75 anys del seu afusellament, durant la visita es va 
llegir fragments dels escrits de Joan Peiró a mode d’homenatge. 
 
Fotos i vídeos Llocs emblemàtics de la guerra civil: 
https://drive.google.com/open?id=0ByDtJAg2a4EDYmdtNzE0QXdrN0E 
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Comissió de memòria històrica 

Nº de visites guiades 2 

Data Sortida 

Total 
persones 
assistents 

24 de maig "Els fortins" 22 

8 d'abril 
Lloc emblemàtic en temps de 
guerra civil 73 

95 

 
 
 

    
Llibrets de les dues rutes:  
https://drive.google.com/open?id=0ByDtJAg2a4EDUWlET3prRTctM2c 
    
ACTIVITATS INTERGENERACIONALSACTIVITATS INTERGENERACIONALSACTIVITATS INTERGENERACIONALSACTIVITATS INTERGENERACIONALS    
    
Les activitats intergeneracionalses fan arribar a tots els centre educatius de la ciutat i a 
aquelles entitats que treballen amb infants i joves. Dins de la secció on hi ha gent gran, hi 
ha els programes de joves i dona a qui es fa arribar tota la informació també. 
Aquesta informació està penjada a la web d’ensenyament de l’Ajuntament: 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/activitatseducacio/activitats.html   
 
Aquest any hem presentat als centres educatius 13 activitats intergeneracionals que 
adjuntem com annex, que estan penjades de la web anteriorment citada, els que tenen a 
veure amb la memòria històrica responen als títols de: 
 

• Fotografia. 
• Història de vida. 
• Història de vida en clau de dona. 
• Maleta pedagògica. 
• Recorregut pels llocs emblemàtics de la guerra civil. 
• Testimonis Mataró recuperem la nostra història anys 30. 
• Visita guiada recuperem la nostra història anys 30. 
• Anys 40. 

 
Veure fitxes de cada un:  
https://drive.google.com/open?id=0ByDtJAg2a4EDd3pndnpnR0hkOTA 
 
La presentació pel curs 2017-18 es va fer el dia 7 de juny davant centres escolars i 
entitats que treballen amb joves i infants per tal que programessin el curs que s’inicia pel 
setembre. 
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Durant l’any 2017 i fins data d’agost hem fet els següents intergeneracionals: 
 

Intergeneracional 

Data Casal Entitat Homes Dones Total Concepte 

14 de febrer Cerdanyola 

IES Puig I Cadafalch: 13 
alumnes 

6 6 12 Història de vida (2 nois i 11 noies) 

14 de febrer La Llàntia 

IES Puig I Cadafalch 

3 16 19 Història de vida 

14 alumnes 

(3 nois i 11 noies) 

16 de febrer Parc 

IES Puig I Cadafalch 

6 4 10 Història de vida 

13 alumnes 

(3 nois i 10 noies) 

16 de febrer Oriol Batista 

IES Puig I Cadafalch 

4 13 17 Història de vida 

15 alumnes 

(1 noi i 14 noies) 

55 58 

Es van fer als casals de Parc, Oriol Batista, Cerdanyola i La Llàntia i l’alumnat varen poder 
visitar-los guiats per les persones del casal, d’aquesta manera s’acosten a les 
instal·lacions de la gent gran i coneixen de prop l’espai i les activitats que s’hi fan. 
 

- Fotos: Intergeneracional a l’IES Puig i Cadafalch:  
https://drive.google.com/open?id=0ByDtJAg2a4EDWUhkNm8tNzVpdG8  

 
L’any 2017 l’exposició dels anys 30 i la maleta van estar diferents centre educatius: 
 

Comissió de memòria històrica 

Exposició i/o maleta 

   Data Centre 
   20/02 a 5/04 IES Satorras – batxillerat (Exposició) 
   maig Cor de Maria – 4art ESO (maleta) 
    maig  Thos i Codina - ESO (maleta) 
    maig Salessians - ESO (exposició i maleta) 

25   25 

On hi van participar 140 nois i noies. 
 
En algun centre hi van anar membres de la Comissió de Memòria Històrica per donar el 
seu testimoni i contestar les preguntes de l’alumnat:  
 

Comissió de memòria històrica 

activitats amb instituts       

Nº de persones assistents 
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Data Sortida Homes Dones Total 

21/02/2017 institut Laia l'Arquera 7 11 18 

30/05/2017 Cor de Maria 18 23 41 

25 34 59 

 
Es van fer als centres educatius, les persones grans s’hi van desplaçar. A aquestes 
trobades, i sempre que en tinguin disponibilitat, comptem amb homes i dones per anar-hi 
per tal de veure com des de la perspectiva de gènere s’han viscut els diferents 
aconteixements. 
 

 
Foto de testimonis a l’IES Laia l’Arquera 
 
En aquests moments tenim sobre la taula 4 demandes d’intergeneracionals relacionades 
amb la temàtica del premi per a fer fins a finals d’any: 
 

• Càrites: demanen pels infants i joves l’intergeneracional d’Història de vida. 
 

• Escola Montserrat Quadrada: demanen pels grups de P3, P4 i P5 fer una 
trobada al casal perquè la gent gran els expliqui com era la ciutat quan ells 
eren petits i com i en quines condicions vivien. Seran uns 60 nens i nenes. 

 
• IES Puig i CAdafalch: demanen una trobada amb l’alumnat del cicle mitjà 

d’Integració Social per tractar el tema de com es vivia la diferència social (per 
edat, sexe, orientació sexual, disminucions físiques o psíquiques...). anirà 
dirigit a 35 persones joves. 

 
I seguim rebent propostes a les que anirem donant resposta. 
 

8. Calendari. 
 
Les activitats fetes fins el moment estan senyalades a aquest calendari: 
 
 Gen 

 
Feb Ma Abr Ma Ju Jul Ag Set Oct Nov des 

Ruta fortins                
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Ruta llocs 
emblemàtics 

            

Intergeneracio
nals 

            

 
 

9. Organització: recursos humans, 

materials i d’infraestructures. 
L’organigrama dels Programes de gent gran respon a aquesta estructura: 
 

    
 
L’estructura organitzativa dels programes de Gent Gran Activa durant el 2017 està 
formada per les persones següents: 

 
 

Regidoria de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa     
Regidor Delegat  
Joan Manuel  Vinzo 
    
    
ÀREA D’ACCIÓ SOCIALÀREA D’ACCIÓ SOCIALÀREA D’ACCIÓ SOCIALÀREA D’ACCIÓ SOCIAL    
Cap d’Àrea                               
M. Àngels Briansó i Montoro 

 

 

Àrea d’Acció Social 

Regidoria de Sanitat, Salut, Consum i 
Gent Gran Activa 

 
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania 

 
Secció Igualtat, Joventut i Gent 

Gran 

 
 

Igualtat 

 
Joventut 

 
Gent Gran Activa 



Ponts per la recuperació de la nostra història 2017 

 

 

15 

 

 
SERVEI D’IGUALTAT I CIUTADANIASERVEI D’IGUALTAT I CIUTADANIASERVEI D’IGUALTAT I CIUTADANIASERVEI D’IGUALTAT I CIUTADANIA    
Cap del Servei   
Montse Balaguer. 

    
SECCIÓ DE JOVENTUT, DONA I GENT GRAN ACTIVA SECCIÓ DE JOVENTUT, DONA I GENT GRAN ACTIVA SECCIÓ DE JOVENTUT, DONA I GENT GRAN ACTIVA SECCIÓ DE JOVENTUT, DONA I GENT GRAN ACTIVA     
Cap de la Secció  
Lídia Pérez Sánchez 

 
TècniTècniTècniTècniques de Programes de Gent Gran Activa:ques de Programes de Gent Gran Activa:ques de Programes de Gent Gran Activa:ques de Programes de Gent Gran Activa:    
Carla Mulet  
Montse Cusachs 
 
La seu està a l’avinguda de Puig i Cadafalch, 101 1er pis 08303 Mataró i hi ha 10 casals 
municipals repartits per tota la ciutat, 2 que depenen de la Generalitat i 1 que és extensió 
universitària amb els que col·laborem per fer totes aquestes activitats. 
 
Els programes de gent gran compten amb el següent material: 
 
 - 2 ordinadors per les dues tècniques 
 - 1 ordinador pel personal eventual 
 - 2 ordinadors portàtils 
 - 4 tauletes 
 - 1 projector 
 - 1 càmara de fer fotos 
 - 3 mòbils corporatius 

10. Seguiment i avaluació. 
 
El seguiment de les activitats es fa un cop acabada la mateixa i es valoren els aspectes 
quantitatius així com, en les activitats de més impacte sobre tot,  la satisfacció de les 
persones que participen i de les entitats.  
 
L’avaluació la fem o oralment un cop acabada l’activitat ( sobre tot amb les persones 
grans) i via qüestionari on line pels centres educatius i altres entitats que poden fer-la 
així. 
 
El grau de satisfacció general és molt alta cosa que es pot constatar per la demanda que 
es fa i la participació que aconseguim. 
 
Quan es fa per internet tenim els resultats al drive: 
 

- Valoració Intergeneracional a l’IES Puig i Cadafalch:  
https://drive.google.com/open?id=1AAE7Sl5p26X9xeP_Se-
mMm9zJroaOaqnS5oyiki463U 

11. Difusió. 
PREMSA DE LA CIUTATPREMSA DE LA CIUTATPREMSA DE LA CIUTATPREMSA DE LA CIUTAT    
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Tots els actes i activitats es fan arribar a la premsa perquè se’n faci ressò tant abans de 
l’activitat per informar les persones que en puguin estar interessades com després de la 
mateixa amb els resultats. 
 
PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENTPÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENTPÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENTPÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT    DE MATARÓDE MATARÓDE MATARÓDE MATARÓ 
 

A la pàgina web de l’Ajuntament de Mataró hi ha l’apartat de Gent Gran, que vol oferir 
informació dels serveis i activitats relacionades amb el lleure, l'aprenentatge, la salut, 
la sensibilització, la solidaritat i l'intercanvi de coneixements entre generacions, entre 
d'altres, que es pot trobar tant als casals municipals per a la gent gran com a la ciutat de 
Mataró en general. 
 
Hi consten els següents apartats: 
 

- Casals municipals de la gent gran    on hi consten els 10 casals municipals de gent 
gran ubicats a diferents barris de la ciutat. A cada enllaç dels casals hi surt tota la 
informació sobre horaris, activitats... 

- Activitats als casals, hi consta la informació de les activitats que s’hi ofereixen, 
com xerrades, jornades, exposicions, intercanvis, el dia internacional de la gent 
gran, entre d'altres, en cada activitat es mostra informació com el lloc, l'horari i les 
dades necessàries per participar-hi. 

- Esport per a gent gran, hi trobem el calendari d’activitats físiques a varis centres 
de Mataró i espais lúdics, on s’informa de la ubicació i accessos. 

- Enllaços amb informació tècnica de l’espai lúdic i de salut. 
- Documents del Manual d’ús de l’espai lúdic i de salut i un dossier de premsa. 

 

- TalleTalleTalleTallers de memòriars de memòriars de memòriars de memòria, en aquest apartat s’explica que són a qui va dirigit i on es fan. 

 

- Avis centenàAvis centenàAvis centenàAvis centenàririririeeeessss, en aquest apartat es poden veure les fotografies de les persones 
que fan 100 anys a la ciutat de Mataró i a la que és fa un acte d’homenatge. 
 

- Enllaços:Enllaços:Enllaços:Enllaços:        
    

- Agència d’atenció a les dependències 
- Memòria històrica de la gent gran de Mataró. 

    
- Documents:Documents:Documents:Documents:    

- Manifest del Consell Municipal de la gent gran de Mataró. 
- Cicle d’activitats formatives per a la gent gran 2016-2017. 

 

Cicle d’activitats formatives per a la gent Cicle d’activitats formatives per a la gent Cicle d’activitats formatives per a la gent Cicle d’activitats formatives per a la gent grangrangrangran, en aquest apartat  s’explica què és, 
qui ho organitza i un llistat de totes les conferències. 
 

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/gent_gran/index.html  
 
PÀGINA WEB DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
Dins d’aquesta web es vol donar a conèixer la història de Mataró a través de les 
experiències viscudes per a la gent gran. 
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A    la pàgina principal (pestanya INICI) hi podem trobar el més destacat, un apartat amb 
els testimonis en format vídeo, un altre amb els projectes i una galeria de fotografies.. 

 

A l’apartat QUI SOM hi trobem els subapartats on hi ha una definició de què és la 
comissió, les persones que en formen part, les properes reunions i les actes de les 
reunions que s’han fet. 

 
A l’apartat de QUÈ FEM, hi ha els projectes, activitats, recursos escoles, visites guiades i 
les  exposicions que es porten a terme. 

 
A l’apartat de TESTIMONIS hi tenim escrits, les gravacions de veu i els vídeos relacionats. 

 
També hi podem trobar un apartat de NOTICIES, on estan distribuïdes en categories, 
entrades recents i arxius. 

 
A l’apartat de DOCUMENTS hi trobem fotos antigues i actuals de Mataró, enllaços amb 
articles de premsa i webs relacionades amb la memòria històrica. 

 
I finalment a l’apartat de CONTACTAR hi trobem les dades necessàries per poder-nos 
comunicar amb la comissió de memòria històrica. 
 
http://memoriagentgran.cat 

 
PREVISIÓ D’INICIAR ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALSPREVISIÓ D’INICIAR ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALSPREVISIÓ D’INICIAR ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALSPREVISIÓ D’INICIAR ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALS    
    
Tenim la proposta de començar a ser presents a les xarxes socials. Ens proposem obrir 
un twitter per tal de comunicar els actes que portem a terme amb la gent gran amb 
l’objectiu de visibilitzar tot el que es fa i de contribuir a donar una imatge més real del 
perfil de persones grans. 
 
Paral·lelament obriríem un facebook i posaríem en marxa el whatsap com a canal àgil de 
comunicació amb juntes, comissions... 
 
El fet de no tenir-ho ja en funcionament és la baixa preparació, en general, de les 
persones grans en aquests tipus de canals de comunicació, per la qual cosa estem fent 
formació a les juntes dels diferents casals i als i les membres de les comissions. 
 

12. Annexos. 
Els annexos estan lincats al drive a la mateixa memòria. 
 
- Foto consell. 
- Foto comissió. 
- Llibre de la ruta dels llocs emblemàtics de la guerra civil i foto. 
- Llibre dels fortins i foto. 
- 9 fitxes dels intergeneracionals relacionats amb la temàtica del premi. Fotos. 
- Maleta i exposició anys 30. 
- Gent gran als centres escolars. 
- Premsa. 


