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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: dimecres 21  d’abril de 2021  

Núm: 5      Hora: 10 hores 

Lloc: Plataforma Zoom 

 

Assisteixen: 

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

Sr. Manel Martin 

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

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 Bassas 

Sr. Pere Linares, Casal de la Gent Gran de Jaume Terradas  

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. Nou fortí per afegir a la visita guiada. 

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

5. Informació sobre les activitats que fan l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet com a 

proposta a seguir. 

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, repassem la noticia de la ruta guiada a les fàbriques tèxtils amb els 

joves de la xarxa d’espais joves. 

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. 

Parlem ja d’anar concretant més la ruta, en Manel ens passarà ja una proposta definitiva amb 

totes les fabriques que podem parlar i quines possibles parades podem fer, a partir d’aquest 

document anem ja definint la ruta. 
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Proposem de poder fer una ruta abans de l’estiu com a prova pilot, des de turisme ens comenten 

que la podem fer amb mesures Covid i com a màxim per a 15 persones, comentem d’oferir-la a 

gent gran activa i fer aquesta prova abans de poder fer la seva difusió des de turisme. Sempre que 

tots els membres de la comissió que vulguin fer de guies estiguin d’acord. 

 

El proper mes posaríem data ja per si decidim fer aquesta prova pilot i jo avisaria a les tècniques 

de casals perquè trobessin aquestes 15 persones per fer-la. 

 

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

fàbriques que visitem  plastificades per poder ensenyar.   

 

 

3. Nou fortí per afegir a la visita guiada. 

S’explica que ens han enviat informació d’un possible nou fortí, que estaria ubicat actualment 

fora de lloc, al costat del pont de la riera de Sant Simó. S’ha passat la informació al arqueòleg de 

l’Ajuntament i ens verifica que segurament no és un fortí, per tant tanquem aquest tema, i la ruta 

dels fortins queda com havíem fet sempre. 

 

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

De moments no tenim noves incorporacions de membres, ni de fotografies, hem de tornar a 

pensar com ho podem fer per tenir noves incorporacions. 

 

 

5. Informació sobre les activitats que fan l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet 

com a proposta a seguir. 

Mirem entre tots el catàleg d’activitats ja que es una proposta molt ben dissenyada i treballada en 

xarxa amb diferents entitats, museu, arxius, igualtat, educació, biblioteques....... Hauríem de 

mirar de poder fer una taula de treball entre totes les entitats per arribar a fer una cosa semblant. 

 

6. Diversos. 

S’informa que ja tenim les 4 entrevistes del tèxtil fetes pels joves editades, he passat un drive 

perquè les persones de la comissió les visualitzin per saber si ho veuen bé per poder-les penjar a 

la web. De moments ja tenim tres entrevistes que les protagonistes les han visualitzant i ens 

donen el consentiment per penjar-les. 

En Manel comenta la seva participació en el consell municipal de la gent gran i ens explica com 

va anar i de quins temes es va parlar i aprofita per parlar de la seva participació mensual al 

programa de radio. 

 

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

La propera reunió serà el dimecres 19 de maig 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 
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