
 

Servei d’Igualtat i Ciutadania 
Plaça Miquel Biada, 5 
93758 26 26/ 607 21 82 79 

Ajuntament de 
Mataró                                                                                                               

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

 
 
Data: 12 de maig de 2016 

Núm.: 5                                       Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                                       Lloc: Centre cívic de Cabot i Barba 
 

 

 

Assisteixen: 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista 

Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana 

Sr. Joan Bassas, particular 

Sra. Roser Pérez, particular 

Sr. Manel Martín, particular 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran 

 

S’excusen: 

Sr. Josep Noè, particular 

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana 

Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador 

 
 
Ordre del dia 
 
1. Mataró, anys 40  

2. Valoració del  recorregut  

3. Preparació de la sortida dels fortins 

4. Valoració reunió amb educació 

5. Diversos. 

 
 

Desenvolupament de la reunió 
 

 

1. Mataró, anys 40  
 

S’explica com està el tema del treball de buscar informació de com era Mataró durant els anys 

40, aquest treball l’està fent en Bernat Aranyó, ens comenta que ell només es pot reunir els 

divendres al matí, quant tingui més feina enllestida i ens la pugui presentar ja veurem de quedar 

un divendres al matí amb tots els membres de la comissió. 
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De la recerca de material dels anys 40 alguns membres de la comissió porten divers material, que 

s’escanejarà i quedarà en arxiu. 

 

2. Valoració del  recorregut  
 
Tothom valora molt bé el recorregut, en Joan Martí comenta que alguns dels punts del recorregut 

no es visiten, se li explica que si els haguéssim de visitar tots estarien massa temps fent el 

recorregut. 

 

En general la sortida bé, més curta que altres vegades també perquè no vam poder visitar la presó 

ja que està en obres. 

 
3. Preparació de la sortida dels fortins 
 
S’explica com està el tema dels fortins arrel de la  nova resolució en el ple,  que la Junta de 

Portaveus que tingué lloc el dia 4 d’abril de 2016 aprova, aquesta resolució és la següent: 

 

Enguany es compliran 80 anys del cop d’estat que va desencadenar la Guerra Civil de 1936-

1939. Malauradament,  el pas del temps no ha tancat totes les ferides obertes. Això és una 

conseqüència dels silencis imposats per la dictadura franquista i, mes recentment per la lentitud 

de les nostres administracions públiques , que a l’hora de desplegar unes polítiques públiques 

coherents i decidides per a reconèixer els gets i reparar a les víctimes, com a garantia de no 

repetició dels fets. 

 

La condemna de la dictadura franquista i de totes les expressions feixistes és la base per assolir 

una autèntica transició política que ens condueixi cap un marc més democràtic en l’exercici dels 

drets individuals i col·lectius. 

 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, que estableix el dret a la memòria, i amb la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de 

desembre, de “memòria històrica”, així com també amb la Moció 9/XI del Parlament de 

Catalunya, sobre la memòria històrica i sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes 

a l’espai públic, pren els acords següents: 

 

- Rebutjar  totes les formes de totalitarisme, dictadures i el feixisme, inclosa la dictadura 

franquista, i instar al govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 

a. Reforçar  el Memorial Democràtic  i les polítiques públiques  de memòria, i la 

col·laboració amb les entitats memorialistes actives a la nostra ciutat: Grup de 

Recerca de la Memòria Històrica de Mataró i Comissió de la Memòria Històrica 

de la Gent Gran de Mataró.  

 

b. Incloure dins de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya el 

Monument a les Víctimes de la Repressió franquista de l’Avinguda Amèrica, el 

Monument als Brigadistes Internacionals del cementiri dels Caputxins, l’espai de 

la fossa comuna del mateix cementiri, on van ser inhumats molts soldats 

republicans morts als hospitals de guerra de Mataró i també els fortins de la platja, 

llocs que, hauran de ser dignificats i senyalitzats d’acord amb els criteris i el 

suport econòmic de la Generalitat. Incloure el GR 83 'Camí del Nord Mataró o del 

Canigó i també els fortins de la platja, llocs que, prèviament, hauran de ser 
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dignificats i senyalitzats d’acord amb els criteris i el suport econòmic que fixi la 

Generalitat. 

 

 

Parlem de la sortida dels fortins i que ara la feina és fer la màxima difusió. 

 

L’acte  dels fortins està en procés de sortir a varis mitjans de comunicació, ja s’ha lligat la ràdio i 

concretem qui anirà,  a la premsa escrita en Josep Maria ja ha fet la feina de contacte. 

 

Es parla de cara al futur de poder fer de nou el tríptic dels fortins, ordenats segons ho fem ara a la 

sortida i pot ser també afegir els dos fortins de Sant Andreu de Llavaneres.  
 
Es fa la proposta de treure un fortí de la platja i posar-lo en una plaça. 

 

Es queda de passar el cartell per whatsapp a la gent de la comissió per poder-lo posar al 

Facebook. 

 

 

4. Diversos 
 

L’Agustí Serrano comenta que va anar al museu del Tèxtil per comentar que volia ajudar en el 

inventari i que està esperant que el truquin. Se li comenta que trucarem al Museu per veure com 

està aquest tema.  

 

S’explica que podrem portar l’exposició de Mataró anys 30 al centre cívic de Cabot i Barba del 4 

de juliol fins a principis de setembre. 

 

El divendres 1 de juliol quedarem per muntar l’exposició i després fer la reunió de la comissió. 

 

No hi ha més temes a tractar. 

 

La propera reunió tindrà lloc el dijous 9 de juny a les 10h al Centre Cívic de Cabot i Barba 
(plaça Miquel Biada, 5)   
 
 
 

 

Carla Mulet i Matas 

Tècnica de Gent Gran  

Mataró, 26 de maig de 2016 


