Ajuntament de Mataró

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

Data: 10 de març de 2016
Núm.: 3
Hora: 10 h

Caràcter: ordinari
Lloc: sala reunions carrer Sant Josep

Assisteixen:
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sr. Josep Ma. Graupera, Casal Municipal de la Gent Gran de l’Havana
Sr. Joan Martí, Casal Municipal de la Gent Gran de l’Havana
Sr. Joan Bassas, particular
Sra. Roser Pérez, particular
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran
S’excusen:
Sr. Josep Noè, particular
Sr. Manel Martín, particular
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Exposició de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis. Valoració
Valoració reunió amb tots els grups de Mataró
Mataró, anys 40
Diversos.

Desenvolupament de la reunió
1. Exposició de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis. Valoració
S’explica la informació que ens aportat els tècnics del museu
El total de visitants de la mostra ha estat:
- 2.234 visitants ( 1.749 durant el 2015 i 489 el 2016)
- presentació del catàleg: 53 usuaris (28 de gener de 2016)
Servei d’Igualtat i Ciutadania
Plaça Miquel Biada, 5
93758 26 26/ 607 21 82 79

De les activitats de visites que s’han programat:
- visites guiades a la mostra: durant el 2015 no han vingut escoles, males dates pel Nadal...
Pel gener vam tornar a trametre la publicitat, però tampoc van venir escolars però sí altres
col·lectius
-

visites guiades a la mostra: durant el 2016:
o 2 visites centre de dia FAM (malats d’alzheimer) 20 de gener i 3 de febrer de
2016
o 1 visita de la residència Mare Nostra 20 de gener
o 1 visita de la residència Sant Josep 18 de febrer

La valoració del públic visitant a la mostra de Can Serra ha estat bona i per part nostra valorem
també el nombre de visitants individuals.
Es dona el catàleg de l’exposició per a tots els membres de la comissió que no en tinguin.
2. Valoració reunió amb tots els grups de Mataró
Es fa la valoració de la reunió, ve un representant de cada grup.
Des del museu es demana col·laboració per poder completar la informació de tot el material que
es té en el museu del tèxtil ja que s’està treballant amb la catalogació del inventari i també amb
algunes gravacions fetes.
Des del arxiu comarcal es comenta poder fer la història social del fons fotogràfic i això ho podria
fer la comissió de memòria històrica.
Es parla de que a Mataró es troba a faltar un grup d’historiadors que treballin la memòria
històrica, s’ha de mirar maneres de poder-los convidar a fer aquesta feina. Es parla també de
poder convidar a estudiants. L’arxiu comarcal s’ha posat en contacte amb el centre de recursos
pedagògics per mirar quines col·laboracions poden fer. Es comenta que alguns historiadors
llicenciats que comencen no saben que podrien fer aquest treball de recerca o que es podrien
vincular en aquestes entitats.
El arxiu comarcal explica que es podria mirar línies de subvenció com les de Ramon Muntaner i
que s’hauria de fer difusió entre els historiadors.
El Museu arxiu de Santa Maria també comenta que volen obrir l’arxiu per treballar amb més
entitats.
Entre totes les entitats es veu molt bé poder tenir més relació entre totes, es farà un grup de
correu electrònic per estar informats entre tots de tots els actes que fa cada entitat.
3. Mataró, anys 40.
Es fa una primera definició de quins possibles eixos podria tenir aquesta exposició:
1.- Població i govern
2.- El món del treball, sindical i cooperativisme
3.- La repressió, el món social (cultural i educatiu)
Es continua mantenint la idea de fer l’exposició a través d’un audiovisual que podria durar uns
30 minuts i la resta fins a una hora parlar la gent gran com a protagonistes i presentar-ho a les
escoles com una activitat ja muntada perquè els hi sigui més fàcil de poder-la fer i no tenir que
desplaçar-se de l’escola per visitar l’exposició.
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Es comenta que per preparar aquesta nova exposició tindrem l’ajuda d’en Bernat Aranyó
historiador per preparar tota la documentació sobre el Mataró dels anys 40 i passar tota aquesta
documentació resumida en el audiovisual que farem.
4. Diversos
S’explica que a cada comissió necessitaríem un responsable sobre poder fer la difusió dels actes
de cada comissió als mitjans de comunicació, en principi en Josep M. Surt com a voluntari,
explica el que ha fet, i que ja s’ha posat en contacte amb alguns mitjans de comunicació.
La Josefa explica que mirà de fer amb ceràmica el logo de l’associació.
No hi ha més temes a tractar.
La propera reunió tindrà lloc el dijous 14 d’abril a les 10h al Centre Cívic de Cabot i Barba
(plaça Miquel Biada, 5) (sobretot penseu que a partir d’aquest mes canviem d’ubicació)

Carla Mulet i Matas
Tècnica de Gent Gran
Mataró, 10 de març de 2016
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