Ajuntament de Mataró

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

Data: 11 de febrer de 2016
Núm.: 2
Hora: 10 h

Caràcter: ordinari
Lloc: sala reunions carrer Sant Josep

Assisteixen:
Sr. Manel Martín, particular
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
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 Bassas, particular
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran
S’excusen:
Sra. Roser Pérez, particular
Sr. Josep Noè, particular

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Exposició de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis.
Proposta d’un acte conjunt amb tots els grups de Mataró
Mataró, anys 40
Diversos.

Desenvolupament de la reunió
1. Presentació de la comissió al regidor
Expliquem quin són els temes que està treballant la comissió:
•

•
•
•

Dinamitzar i difondre la exposició sobre Mataró durant els anys 30, ubicada al Cafè de
Mar.
Millorar la web de la comissió
Poder incloure a la web totes les gravacions que tenim
L’exposició de l’Escola d’Arts i Oficis
Servei d’Igualtat i Ciutadania
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111
937582301

•
•
•

•

Restaurar i obrir el fortí numero 1
Fer difusió del recorregut pels llocs emblemàtics durant la guerra civil
Que tenim una associació anomenada “associació memòria històrica gent gran de
Mataró” registrada al portal d’associacions de Mataró
El projecte nou de treballar Mataró durant els anys 40

El regidor escolta tots els projectes i els explica la importància d’aquesta comissió.
2. Exposició de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis.
S’explica com ha anat l’acte de presentació del catàleg de l’exposició de l’Escola d’Arts i Oficis
a càrrec d’en Victor Ligos el dijous 28 de gener.
La presentació va anar molt bé i va assistir molta gent, encara que alguns membres de la
comissió comenten que es va fer poca difusió de l’acte, s’explica que aquest acte l’organitzava la
direcció de cultura.
Es demanaran catàlegs per a tots els membres de la comissió que no en tinguin, ja que els que
van assistir a l’acte ja el van rebre.
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
3.- El món sindical i associatiu
4.- Moviments socials i cooperativisme
5.- La repressió
6.- Salut
7.- Educació
8.- Món social
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.
Es comenta que per preparar aquesta nova exposició necessitem l’ajuda d’un historiador per
preparar tota la documentació sobre el Mataró dels anys 40 i passar tota aquesta documentació
resumida en el audiovisual que voldrem fer, aquest treball l’ha de fer un expert i no el pot fer els
membres de la comissió. S’explica que ja hem contactat amb el historiador en Bernat Aranyó i
ens ha dit que si. Ara haurem de veure quina predicció de temps tindrà per poder fer aquest
treball.

4. Proposta d’un acte nou.
També parlem que abans de començar a treballar en aquest projecte volem fer una reunió
conjunta a Mataró amb tots els grups de treballen la memòria històrica per explicar la idea i
veure que els hi sembla al respecte.
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Per això hem convocat a totes aquestes entitats per aquest mateix dijous a les set de la tarda al
museu totes han confirmat que vindran.
1.- Museu Arxiu de Santa Maria
2.- Arxiu històric comarcal de Mataró
3.- Arxiu municipal de Mataró
4.- Grup de Recerca de la Memòria històrica de Mataró
5.- Grup d’Història del Casal de Mataró
6.- Comissió de memòria històrica de la gent gran
Preparem la reunió i confirmen que vindran de la comissió, l’Angelina, en Manel, en Jaume i en
Josep M.
5. 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, es
farà una reunió amb ell per explicar en que consistiria aquesta feina.
No hi ha més temes a tractar.
La propera reunió tindrà lloc el dijous 10 de març a les 10h a l’edifici de Cultura.

Carla Mulet i Matas
Tècnica de Gent Gran
Mataró, 11 de febrer de 2016

3

