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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: dimecres 19  de maig de 2021  

Núm: 6      Hora: 10 hores 

Lloc: Plataforma Zoom 

 

Assisteixen: 

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

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

Sr. Manel Martin 

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

Sra. Angela Banegas 

Sr. Victor Ligos, historiador 

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 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. Propostes de dates per començar a fer la visita. 

4. Campanya de comunicació i promoció de les entitats, si volem participar? 

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

ciutat. 

6. Demanda de visita guiada als fortins d’un institut. 

7. 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, sobre la ruta dels fortins al institut Laia Arquera, les entrevistes noves 

dels testimonis del tèxtil, un treball nou de final de carrera..... 

En Josep Maria comenta que hauríem de contestar tots els comentaris que ens van afegint en la 

web, i que aquestes respostes també es puguin visualitzar i no fer-les en privat. 

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 
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2. Preparació de la visita guiada sobre el tèxtil. 

 

Parlem ja d’anar concretant més la ruta, en Manel ens ha passat una proposta amb totes les 

fabriques que podem parlar i quines possibles parades podem fer, anem repassant parada per 

parada. 

En Victor fa l’aportació que per poder fer una bona ruta a Mataró sobre el tèxtil no es pot fer 

només en un dia, proposa fer dues rutes, una per la zona est i un altre per la zona oest i mirar 

d’acabar les dues rutes en el museu del tèxtil i així qui vulgui pugui entrar i acabar la ruta veient 

tota la maquinaria. També comenta que podríem plastificar la foto de la màquina de vapor 

vertical que tenen exposada en l’Institut Miquel Biada i explicar el seu funcionament. 

En Manel comenta que intentarà fer la proposta de dues rutes i ja posem data per fer una de les 

rutes de prova, la faríem el divendres 18 de juny cap a les nou, quan tinguem més informació 

farem la convocatòria. En aquesta sortida podrem ser uns 15 també convidarem a membres de la 

comissió de radio perquè ens ajudin a valorar-la. 

 

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

fàbriques que visitem per poder ensenyar.   

 

 

3. Propostes de dates per començar a fer la visita. 

 

S’explica que no tenim cap data concreta per començar a fer les visites, primer farem aquesta de 

prova i també farem la de prova de la segona ruta proposada i de cara al setembre depenen de les 

mesures Covid mirarem ja d’organitzar de cara el proper curs, quan les podem començar,  també 

haurem de dissenyar el nou fulletó a donar en la ruta, pot ser el mateix fulletó que inclogui totes 

les fabriques tant de la ruta 1 com de la ruta 2. 

 

4. Campanya de comunicació i promoció de les entitats, si volem participar? 

 

L'Agència de Suport i Serveis a les Entitats conjuntament amb el Grup Promotor creat per 

adaptar la Mostra d'Entitats a les circumstancies actuals estan treballant per poder celebrar aquest 

mes de juny un esdeveniment conjunt que aplegui totes les entitats de Mataró. A més, en la línia 

de donar a conèixer el teixit associatiu de la ciutat, es programaran accions de difusió en 

diferents suports i canals amb l'objectiu que arribin a tothom.  

 

La campanya de comunicació es planteja per tal de difondre la tasca que desenvolupen les 

entitats. Tindrà diversos formats però principalment es dividirà en dos grans blocs. Vídeos curts i 

de fàcil distribució que es puguin emetre per les xarxes socials i Mataró Televisió per poder 

arribar a moltes persones. Edició de material gràfic acompanyat de fotografies que es podrà 

veure pels carrers de Mataró en format cartell, marquesines, entre d’altres.  

 

Com a comissió hem decidit també formar-hi part i fer difusió de l’entitat, en Manel s’ha ofert 

com a voluntari per poder fer la campanya de difusió, se l’ha gravat uns cinc minuts sense parlar 

només amb un plafó de l’exposició com a fons i dos joves fent com si estigués fent una visita 

guiada. 

 

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

històrica de la ciutat. 
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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. 

 

 

6. Demanda de visita guiada als fortins d’un institut. 

 

En el primer punt de repàs de la web hem explicat les dues sortides que hem fet de la visita 

guiada dels fortins al Institut Laia Arquera i valorem que han anat molt bé i que poder fer aquest 

format més curt als instituts per no tenir que agafar el tren també funciona molt bé. Ja hem penjat 

la noticia a la web. 

 

 

7. Diversos. 

 

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

La propera reunió serà el dimecres 16 de juny 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. 

 

 

 
Carla Mulet 

Tècnica del servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana 

Carrer Juan Sebastian Elcano, 6 

08302 Mataró 

Tel. 937582626/ 607218279 

www.memoriagentgran.cat 


