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

Data: 16 de desembre de 2010 

Núm.: 10 

Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h 
Lloc: sala de pintures de Can Palauet 
 
Hi assisteixen: 
Joaquim Dorda 
Emili Amorós Ballester 
Vicenç del Rio 
Pepita Parera 
Carla Mulet 
 
S’excusen: 
Àngel Calvo 

Joan Navarro 
Joan Bassas 
Carme Diaz 
Begoña Monge 
Guadalupe Angelina  
Francesc Barrera 
Núria Aguilar 
 
 

 
Ordre del dia 
 
1. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal d’arts i 

oficis. 
2. Valoració de l’acte que es va fer del Puig i Cadafalch. 
3. Parlar sobre el tema dels búnquers i refugis. 
4. Preparar els pròxims cinefòrums. 
5. Diversos 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
 
1. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal 

d’arts i oficis. 
 

• S’explica que la Carla i en Joaquim hem anat al arxiu municipal a buscar 
informació, hem trobat tot el referent a la seva inauguració i a les convocatòries 
de les places dels mestres, assignatures....etc. 

• Es proposa poder anar a parlar amb el museu municipal per trobar informació de 
on poden estar tot el material que hi havia en el museu de la pròpia escola. 

• Hem de buscar més persones que van anar a l’Escola, s’explica que també s’ha 
comentat aquest projecte a la comissió de cultura per poder fer més difusió. 

 
 



 

 
2. Valoració de l’acte que es va fer del Puig i Cadafalch. 
 

• L’acte ha tingut molt d’èxit, va anar molt bé tant per l’assistència com pel 
desenvolupament de l’acte. 

 
3. Parlar sobre el tema dels búnquers i refugis. 
 

• S’ha parlat ja,  i segurament al pròxim consell de patrimoni ja posaran en l’ordre 
del dia la proposta de catalogar els búnquers. 

• En Joaquim Dorda ha fet un treball de fer un plànol de com eren els búnquers, 
que conjuntament amb les fotos que va ser en el seu dia en Josep Maria podrem 
fer un document per presentar en la comissió de patrimoni. També ens hem de 
posar en contacte amb la Margarida Colomer per fer el recull de tota la 
informació que té sobre quan es van fer els búnquers a Mataró. 

• S’hauria de fer una fitxa tècnica de cada búnquer amb foto, plànol i alguna 
explicació d’anècdotes. 

• En Vicenç comenta que a Granollers fan visites guiades als refugis de la ciutat i 
que estaria bé nosaltres poder-hi anar i veure com ho fan ells per també veure si 
es podria fer una casa semblant a Mataró. 

• A la web de l’Ajuntament de Granollers surt aquesta informació: 
 

Granollers, ciutat bombardejada 

En commemoració del 71è aniversari del bombardeig de Granollers, podreu conèixer els 
successos d’aquest moment tràgic de la història de la ciutat, a través d’aquest itinerari guiat 
que passa per alguns dels refugis i indrets bombardejats. 

Recorregut: Museu de Granollers (sortida) – C. Anselm Clavé – Plaça Maluquer i Salvador – 
Refugi – C. d’Espí i Grau – C. Santa Elisabet – P. de la Porxada – Pl. de l’Església – C. del 
Rec, Can Jonch-Centre de la Cultura per la Pau. 

Preu per persona: 3,5 € (cal fer reserva prèvia – places limitades) 

Possibilitat de visites personalitzades per grups 

Data: penúltims diumenges de mes 

Informació i reserves: Museu de Granollers – Tel. 93 842 68 40 / 41 

• Es parla que amb el tema dels búnquers per més endavant si la tramitació de la 
catalogació va bé poder mirar de fer-li algun homenatge a en Josep Maria 
Bellavista amb la relació que va ser ell qui va impulsar dins de la comissió la 
idea de poder recuperar els búnquers de la ciutat. 

• S’hauria de mirar la proposta de poder demanar alguna subvenció per ajudar a 
arreglar-los i per poder pagar l’edició d’un llibret al igual que hem fet amb els 
recorreguts, hauríem de demanar un pressupost d’uns 300 euros pel llibret. 

 
4. Preparar els pròxims cinefòrums. 



 

 
• El casal municipal de gent gran de l’Havana faran un cinefòrum de cara a finals 

de febrer, la pel·lícula serà “Las largas vacaciones del 36” ara s’ha de mirar com 
muntem el debat de després de la xerrada. 

 
5. Diversos 
 

• Enviar per correu les dates de les properes xerrades 
 

 
Carla Mulet , 
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
 
 
Mataró,  16 de desembre de 2010 
 


