Ajuntament de
Mataró

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN
Dia: dijous 10 de novembre de 2016
Núm: 9
Hora: 10 hores
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)
Assisteixen:
Sra. Dolors Barrios, Grup Municipal Cup
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran
S’excusen:
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sra. Roser Pérez, particular
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sr. Joan Bassas, particular
Sra. Montse Cusachs, tècnica de gent gran
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sr. Josep Noè, particular
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda
Sr. Manel Martín, particular

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mataró, anys 40.
Concretar la web de la comissió.
Dissenyar de nou el tríptic dels fortins.
Dissenyar de nou el tríptic del recorregut.
Posar data a les dues sortides.
Diversos.

Desenvolupament de la reunió
1. Mataró, anys 40.
El historiador en Bernat Aranyó, ens ha comentat que no podrà fer la feina que li vam encomanar
com a voluntari per fer el resum de Mataró anys 40 per després poder fer l’audiovisual, ja que té
molta feina.
Es parla de poder encomanar tot aquest treball en algun historiador/a però poder pagar aquest
projecte, abans de fer aquest procés es parlarà amb la Margarida Colomer per si ella vol fer
aquesta tasca o coneix d’ algú que ho podria fer, aquest import es pagaria amb pressupost 2017.
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En Josep Maria Graupera s’ofereix com a voluntari pel tema de fer fotografies.
La Dolors comenta que hauríem de tenir en compte historiadors que estan estudiant la carrera per
poder fer aquesta tasca.
2. Concretar la web de la comissió.
S’explica que estem buscant algun estudiant de pràctiques perquè pugui fer el manteniment de la
web.
3. Dissenyar de nou el tríptic dels fortins.
S’explica els canvis que es faran en el llibret. Ens hem posat en contacte amb el regidor de
Llavaneres i veu bé posar els dos fortins de la seva localitat, farem servir les fotografies d’en
Josep Maria, i les posarem a la primera pàgina de fotos dels fortins ja que són els primers que
visitem. S’ha de canviar el nom de Club Nàutic per Centre Natació Mataró, canviant l’ordre de
visita dels fortins.
4. Dissenyar de nou el tríptic del recorregut.
També hem revisat el llibret del recorregut dels llocs emblemàtics de la guerra civil. El llibret
tenia faltes de contingut i errades de picatge
Ja s’han buscat totes les fonts de les fotos.
Un cop fets els canvis s’enviarà per correu electrònic per tal de donar-hi una ullada i proposar
canvis o detectar errades.
5. Posar data a les dues sortides.
Es proposa com a data de la propera sortida del recorregut el dissabte dia 29 d’abril a les 17
hores. Abans de donar-la com a definitiva, es preguntarà a la Margarida com ho veu de fer-ho un
dissabte a la tarda per donar cabuda a més persones donat que si es fa un dia laborable al matí hi
ha molta gent que no té l’opció a fer-la. Com que l dia La Margarida Colomer ens va comentar
que el proper dissabte dia 26 de novembre fa la mateixa sortida al matí veurem si així ve més
gent per poder decidir si la visita la fem al matí o a la tarda.
Proposem com a data de la ruta dels fortins el dia 24 de maig (dimecres) al matí. Queda
confirmada
6. Diversos.
La Dolors Barrios va proposar fer entrevistes als treballadors de Can Gassol, s’ha preguntat al
museu el tèxtil que tenen el inventari de la Fundació Jaume Vilaseca si tenien entrevistes
d’aquesta fàbrica, han vist que no en tenen per tant la Dolors seguirà amb aquest projecte.
S’informa que l’exposició anys 30 s’està ja treballant per tornar-la a fer en format més àgil i que
s’ha parlat amb el centre de recursos pedagògics perquè un cop estigui feta portar-la a tots els
instituts de Mataró i que la tinguin un mes per si la volen fer servir, també es mirarà de fer més
difusió de l’exposició entre els diferents professors d’història dels instituts.
S’explica que ens han convidat a formar part d’una comissió ciutadana per coordinar actes per
recordar els 75 anys del afusellament d’en Joan Peiró, el dilluns 24 d’octubre es va fer la segona
reunió i va assistir en Manel Martín com a membre de la comissió. En Manel explica com va
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anar la reunió i que en principi nosaltres com a comissió farem recolzament a les propostes però
no organitzarem cap acte en concret, el que si que ens han demanat són les gravacions de
testimonis que tinguin relació i la gravació que és va fer a la Guillermina Peiró. La pròxima
reunió serà el 14 de novembre a les 19 h a la seu d’Òmnium Cultural, hi anirà en Joan Martí co a
representant de la comissió.
En Manel pregunta si a les nostres visites guiades podríem tenir uns receptors individuals per
escoltar les explicacions de la guia, ja que va fer una visita guiada de l’Ajuntament on ho tenien,
es preguntarà si es possible.

La propera reunió tindrà lloc el dijous 15 de desembre a les 10h al Centre Cívic de Cabot i
Barba (plaça Miquel Biada, 5)
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