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Recuperem la nostra història

ANYS 30

En data juny del 2001 es va constituir la Comissió
de la memòria Històrica dins del Consell
Municipal de la Gent Gran de Mataró que depèn
del Departament de Benestar Social de
l’Ajuntament de Mataró. L’objectiu d’aquesta
comissió és principalment transmetre la memòria
dels segle XX i propiciar el diàleg i el debat
intergeneracional mitjançant l’apropament dels
joves i els coneixements de la gent gran.
És molt important que la població de Mataró i
especialment els joves, tinguin coneixement de
la memòria històrica de la seva ciutat, valorant
que no es poden perdre aquests coneixements i
que cal transmetre’ls a les noves generacions
perquè aprenguin de l’experiència.
Els problemes socials compartits per persones
de diferents edats ens permeten generar punts
de trobada que ens porten a definir el temps com
un element transformador de la societat. La
solidaritat, el compromís, ens porten a començar
a definir aquesta relació intergeneracional de les
persones que, des de diverses experiències, volem
millorar o resoldre aquells problemes quotidians.
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“A Mataró als anys trenta hi vivien 29 mil
habitants, una quarta part de la població
actual que s’aproxima a les 117 mil persones.
Ni centres comercials, ni discoteques, ni
cotxes, ni mòbils! Els mataronins de l’època
vivien principalment de la indústria tèxtil,
es desplaçaven en tramvia, tren o tartana i
es trobaven en casals, cafès o teatres. Els
diumenges les places s’omplien de fruites i
verdures, amb productes originaris del
municipi com el raïm, les Mataro’s potatoes,
els pèsols indians o l’enciam. Eren anys d’una
intensa lluita de classes, en els quals es van
aconseguir avenços significatius en els sectors
de l’ensenyament, l’agricultura i la indústria.
Però també van ser anys de penúria, fam,
guerra i dictadura. En una dècada alguns
carrers van canviar de nom fins a tres
vegades. Les escoles van passar de potenciar
el laïcisme, la coeducació i la catalanitat, a
l’ensenyament previ a la República encapçalat
per les congregacions religioses. Déu n’hi do
quantes coses en només deu anys...”
Aquestes son algunes de les explicacions que
es poden trobar a “Mataró als anys 30” una
mostra itinerant que ens trasllada 75 anys
enrera, amb l’objectiu de recuperar la
memòria històrica de la nostra ciutat i
apropar-la especialment als joves estudiants.
Il·lustrada amb fotografies de l’època i
acompanyada de documents i relats de
vivències, l’exposició es divideix en cinc eixos
temàtics que expliquen els factors clau dels
canvis i evolució que els mataronins van
viure durant deu anys.
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Una exposició amb respostes:

Eixos temàtics:

Per què al 1940 a Mataró hi vivien
el doble de nois que de noies?

1.- La Població:
Una ciutat de 29 mil persones
El nombre de nois dobla el de les noies
Naixements i morts a la baixa
Distribuïts per classe social
El nom dels carrers canvien

Per l’establiment de forces militars a la ciutat...
Què eren les Mataro’s potatoes?
Un tipus de patata primerenca
que va assolir els seus àlgids a.....
Com es deia la Plaça Santa Maria
en temps de la República?
Plaça Pau Picasso, tot i que després....
Quina és la tradició cooperativista de Mataró?
El cooperativisme a Mataró ha estat....

2.- Guanyar-se la vida:
Del raïm a les Mataro’s potatoes
Mataró ciutat del tèxtil
Diumenge, a plaça!
Amb tren, tartana o tramvia
3.- El món sindical i associatiu:
El cas de la CNT
L’UGT
Mataró tradició cooperativista
4.- Moviments Socials:
Abril 1931-Octubre 1934
Febrer-Juliol 1936
Alçament militar i Guerra Civil
La postguerra
5.- Escoles, entitats i centres culturals:
Escoles religioses i escoles públiques o nacionals
L’ensenyament durant la Segona República
L’Escola Nova Unificada
Educació en postguerra
Cultura en ebullició

