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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: divendres  16  de juliol de 2021  

Núm: 8      Hora: 10 hores 

Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba 

 

Assisteixen: 

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

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

Sra. Josefa Jaime, Casal de Gent Gran de Rocafonda 

Sr. Manel Martin 

Sr. Manel Illas 

Sra. Angela Banegas 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 

 

S’excusen: 

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

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

Sr. Joan Bassas 

Sra. Teresa Anglada 

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. Preparació del llibret sobre la visita guiada del tèxtil. 

4. Informació sobre un grup de treball de coordinació de les entitats de memòria històrica de la 

ciutat. 

5. Proposta nova de fer  història de la vida quotidiana en alguns dels carrers de Mataró. 

6. Calendari de les properes  reunions presencials. 

7. Diversos. 

 

1. Repàs de la web. 

S’informa que aquest mes hem afegit una noticia nova sobre la presentació de l’estudi sobre les 

fosses de la Guerra Civil a Mataró elaborat per l’ historiadora mataronina Maria Salicrú, i hem 

enllaçat un vídeo amb la presentació i un link amb el seu treball penjat a a la Direcció general de 

memoria democràtica de la Generalitat. 

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. 

 

Fem la valoració de la prova pilot de la primera ruta ja que vam ser uns quants que la vam fer, 

per veure que podíem millorar, en Victor va fer algunes aportacions molt interessants, en Manel 
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va fer molt bé les parades i amb els temps de la durada de cada parada i del total de la ruta va ser 

molt correcte. 

Ara toca provar fer la segona ruta, veiem que perquè no sigui gaire llarga no ha d’acabar al 

museu sinó al centre cívic de cabot i barba i així poder tenir la mateixa durada que la primera, 

només farem en la primera la versió de poder-la acabar en el Museu de Can Marfà. Hem quedat 

per fer la prova el divendres 10 de setembre a les 9h davant de la plaça de Dolors Monserdà al 

carrer Biada 

 

Mapa de la plaça on hem quedat 

 

 
 

3. Preparació del llibret sobre la visita guiada del tèxtil 

 

Hem de pensar ja en com farem el llibret amb les explicacions i tenir fotos antigues i recents  de 

les fàbriques que visitem per poder posar en el llibret. Aquest llibret nou no tindrà el color 

vermell de fons sinó que decidirem un altre color per poder diferenciar i posar alguna foto a la 

portada perquè sigui més vistós.  

Concretem que quedarem un dia en Manel i jo per començar a treballar com es pot fer el llibret 

que inclourà totes les fàbriques tant de la ruta est com de la ruta oest 

 

4. Informació sobre un grup de treball de coordinació de les entitats de memòria 

històrica de la ciutat. 

 

S’explica que hem fet una primera reunió amb tècnics de cultura per veure possibilitats de poder 

iniciar un grup de treball amb totes les entitats que treballant el tema de memòria històrica i com 

a primer objectiu seria coordinar els diferents actes que es realitzant a la ciutat de cara a l’octubre 

està previst fer una primera reunió, nosaltres també hi formarem part. 
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5. Proposta nova de fer  història de la vida quotidiana en alguns dels carrers de 

Mataró. 

 

En Manel Illas proposa poder fer un nou treball de recerca de la història d’alguns carrers de 

Mataró amb les anècdotes dels protagonistes de les persones que han viscut en aquests carrers, 

comencem pel carrer de sant joan ja que ell hi va viure, quant estigui més enllestit ho penjarem a 

la web en un apartat nou que s’anomenarà la història dels carrers de Mataró 

 

6. Calendari de les properes reunions presencials. 

 

Es pregunta a tots els assistents a la reunió si valoren de poder tornar a iniciar les reunions 

presencials, per majoria tothom decideix que si, per tant es fa el nou calendari de reunions, que 

serà com sempre el segon dijous de cada mes a les 10h al centre cívic de Cabot i Barba. 

 

7. Diversos. 

 

Els dies 22 de juny i 15 de juliol les entitats de Cerdanyola s’han reunit per començar a dissenyar 

com serà aquest any la Mostra d’Entitats que celebren anualment el mes d’octubre.  

En aquests moments ja es compta amb una trentena d’entitats que hi seran presents difonent els 

seus projectes, mostrant part de les seves activitats i/o disciplines que realitzen de manera 

cultural, esportiva i/o socialment. 

  

 La data de celebració de la Mostra serà els dies 15,16 i 17 d’octubre  

 El dia 15 l’activitat serà en el centre Cívic Espai Gatassa  

 Els dies 16 i 17 seran a la Pista Poliesportiva de Cerdanyola 

 

De la proposta de participar a la mostra d’entitats de Cerdanyola que es farà a l’octubre es 

decideix de poder participar com associació de memoria històrica de la gent gran, surten 

L’Angela, en Manel Martín i en Manel Illas de moments com a voluntaris per estar a la mostra. 

 

S’explica que en Manel continuarà amb la seva secció al programa de radio l’Hora de la gent 

gran, aquest curs parlarà de les fabriques tèxtils de Mataró. 

 

En Josep Maria Graupera comenta que les feines de comunicació de la comissió ja no les farà ell, 

ja que segueix amb la feina de ser el fotògraf d ela comissió, en la propera reunió parlarem de 

qui pot ser el seu relleu. 

 

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

La propera reunió serà el dijous  16 de setembre a les 10h com sempre en el centre civic de 

Cabot i Barba 

 

 

 

 
Carla Mulet 

Tècnica del servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana 

Carrer Juan Sebastian Elcano, 6 

08302 Mataró 

Tel. 937582626/ 607218279 

www.memoriagentgran.cat 


