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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: divendres 19  de febrer de 2021  

Núm: 2 

Hora: 10 hores 

Lloc: Plataforma Zoom 

 

Assisteixen: 

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

Sr. Manel Martin  

Sra. Angela Banegas 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 

 

S’excusen: 

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

Sra. Josefa Jaime, Casal de Gent Gran de Rocafonda 

Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana. 

Sr. Joan Bassas 

Sra. Teresa Anglada 

Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

 

Ordre del dia 

1. Repàs de la web. 

2. Preparació de la visita guiada sobre el tèxtil. 

3. Demanda de l’escola de salesians. 

4. Proposta de l’activitat nova conjunta amb els Espais Joves. 

5. Seguiment de les activitats noves, recull de fotos. 

6. Diversos. 
 

1. Repàs de la web. 

En aquest format com que deixa fer compartir pantalla, tots hem anat mirant la web i repassant 

alguns temes.  

Mirem les noticies noves i l’apartat nou que s’ha afegit amb l’enllaç del programa de radio on 

participa en Manel en nom de la comissió. 

Quedem que tothom quan pugui es miri a casa amb més temps la web ja que a cada reunió 

l’anirem repassant 

www.memoriagentgran.cat 

 

2. Preparació de la visita guiada sobre el tèxtil. 

 

Es parla de poder anar preparant aquesta nova ruta, es passa la documentació perquè tothom de 

la comissió vagi durant aquest mes a visitar les façanes i per la pròxima reunió poder ja fer un 

possible recorregut i anar preparant les explicacions que hauríem de fer davant de cada façana, 
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serà un dels treballs a fer durant les pròximes reunions i tenir preparada la ruta per quant es 

puguin ja fer recorreguts presencials, també es podria mirar la possibilitat de fer un nou llibret 

amb les explicacions de la ruta. 

 

3. Demanda de l’escola de salesians. 

 

S’explica que hem tingut una demanda de la ruta dels llocs emblemàtics a través de la web de 

l’escola de salesians, se’ls hi ha contestat mirant de poder fer alguna activitat virtual però no ens 

han contestat. 

                 

4. Proposta de l’activitat nova conjunta amb els Espais Joves. 

 

Per  la proposta d’espais joves de poder fer una visita guiada per la història tèxtil a Mataró em fet 

una recopilació de material que explica les diferents fàbriques tèxtils de la ciutat que encara 

conserven la façana, tot aquest material també s’ha passat als espais joves, degut a les mesures 

de seguretat pel Covid, ells faran aquesta ruta guiada per a ells mateixos i no l’oferiran a la 

ciutat, farem  una gravació de la ruta per poder-la penjar a la web. 

Ja tenim data per fer aquest recorregut serà el divendres 4 de març de les 18h. a les 19’30h. 

El recorregut començarà a Can Marfà, seguirem per la fàbrica Mauri, Nau Gaudí i acabarem a 

Cabot i Barba. Vindran uns 20 joves en Manel els hi farà de guia amb totes les precaucions 

relacionades amb el Covid. 

Pel tema que els joves puguin entrevistar a persones grans sobre el tèxtil, decidim que entrevistin  

a les persones que ens van quedar per entrevistar dels cinefòrums, 3 del casal de molins i una 

persona de pla d’en boet. Serà com una primera introducció i després com a comissió ja els hi 

farem l’entrevista més extensa. 

Els dies de les quatre gravacions serà el divendres 12 de març de les 18 a les 19 a través de la 

plataforma zoom, ja tenim a les persones que gravarem, els joves estan preparant el guió amb les 

preguntes, després aquestes gravacions mirarem de penjar-les a la web en l’apartat de tstimonis 

del tèxtil. 
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5. Seguiment de les activitats noves, recull de fotos. 

 

De moments no tenim més aportacions, parlem de com poder fer perquè participin més persones 

a la comissió i proposem poder fer un escrit parlant de si vols conèixer la història de Mataró o 

t’interessen temes de com era la Mataró d’abans, proposant que ens coneguin i que participin a 

les reunions, aquest text el passaríem als correus del gga, i en els butlletins de l’agència 

d’entitats, per la propera trobada parlem de com fer aquest text. 

 

6. Diversos. 

 

Repassem informació dels actes que s’han  celebrat durant aquest mes i d’altres que es faran. 

  

No hi ha més temes a treballar, i s’acorda que els properes reunions les farem via telemàtica 

La propera reunió serà el dijous 25 de març a les 10h com sempre per la plataforma zoom 

 

També s’acorda gravar la reunió i passar-la per whatsapp per a les persones que no han pogut 

assistir. 

 

No hi ha més punt a tractar 

 

 

 

 
Carla Mulet 

Tècnica del servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana 

Carrer Juan Sebastian Elcano, 6 

08302 Mataró 

Tel. 937582626/ 607218279 


