
 

Servei de Família 
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111 
937582301 

Ajuntament de 
Mataró                                                                                                               

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN  

Data: 17 de gener 2013 
Núm.: 1                             Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                        Lloc: carrer Sant Josep 
 
Hi assisteixen: 
Josefa Jaime 
Manel Martín 
Carme Diaz 
Angelina Amat 
Joaquim Dorda 
Guadalupe Angelina  
Joan Bassas 
Àngel Calvo 

 
Carla Mulet  
S’excusen: 
Josep Noè 
Jaume Carbó 
Emili Amorós  
Vicenç del Rio 
Begoña Monge 
Jeanine Paretilla 

 
Ordre del dia 
 
1. Proposta de poder fer una associació pròpia de la comissió. 
2. Preparar l’acte de reconeixement del dia 9 d’abril. 
3. Entrevistes sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
4. Possibilitats d’espais alternatius a l’exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
5. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
6. Exposició de Can Miralles. 
7. Diversos. 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Proposta de poder fer una associació pròpia de la comissió. 
 

• Es llegeixen els estatus, es fa algunes rectificacions i es queda que es tronaran a enviar 
per correu electrònic i en paper en la propera convocatòria. 

 
2. Preparar l’acte de reconeixement del dia 9 d’abril. 
 

• Per la propera reunió es mirarà ja de portar un esbós del guió de l’acte. 
• La Pepa per la propera reunió ha de portar les peces on han d’anar els noms perquè en 

Joaquim hi pugui posar els noms de les persones. 
 
3. Entrevistes sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
 

• La propera entrevista serà amb el senyor Santi Estrany. 
• Es parla de poder trucar en Victor Ligos perquè ens ajudi en la recerca de material. 

 



 

4. Possibilitats d’espais alternatius a l’exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
 

• Hauríem de mirar una alternativa de si no es pot fer al museu, la millor alternativa per 
a tots seria Can Marfà. 

• En Joaquim proposa poder parlar amb en Albar Saez com a director del museu de 
Llavaneres per una possibilitat que ens poguessin deixar material per poder fer 
l’exposició. 

 
5. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
 

• Es parla de poder començar a preparar com podria ser aquesta visita guiada per poder 
fer això veiem com es l’exposició i tots els materials relacionats perquè tothom es faci 
un idea del que hi ha i de com es podria muntar aquesta visita guiada. Es porta el 
material per poder-lo visualitzar. 

 
6. Exposció de Can Miralles. 
 

• Es planteja poder fer una placa a l’entrada al costat  del nom del casal que posi  masia 
de Can Miralles . La placa la farà la Pepa de ceràmica. 

• Es llegeix el text explicatiu que anirà amb les fotos tothom ho veu bé. 
• Es compraran quatre marcs per poder-lo ja penjar. 
• S’ha de pensar en una data en poder fer la descoberta de la placa, falta ara veure quant 

la placa estarà feta i que li vagi bé a la família Miralles. 
 
7. Diversos. 
 

• Ja s’han fet les dues entrevistes a diferents dones que hagin viscut la postguerra en 
aquí a Mataró, en aquest cas és la  Jeanine i  l’Angelina. 

• No hi ha més punts a tractar es dona per tancada la sessió 
 

 
Carla Mulet  
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
Mataró,  gener de 2013 


