Ajuntament de
Mataró

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

Dia: dijous 16 de novembre de 2017
Núm: 9
Hora: 10 hores
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)
Assisteixen:
Sra. Roser Pérez, particular
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sra. Rosa Pegueroles, membre comissió de ràdio i mitjans de comunicació
Sr. Manel Martín, particular
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sra. Nuria Blaha, particular
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran
Sra Montse Cusachs, tècnica de gent gran
S’excusen:
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sr. Joan Bassas, particular
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda
Ordre del dia
1. Fer agenda de les dues visites guiades.
2. Informació sobre la comissió de seguiment dels actes d’en Peiró.
3. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als
instituts.
4. Treball de recerca d’un alumne de segon de batxillerat.
5. Preparar maleta anys 40 amb material.
6. Diversos

Gent Gran activa
Avinguda de Puig i Cadafalch, 101 1er pis
08303 Mataró
93758 26 26 / 93 702 28 97

S'explica la comissió i els seus objectius perquè hi ha la Nuria que ve de nou avui.
1. Fer agenda de les dues visites guiades.
Vam posar ja dates, les proposem són fer-les en dissabte. La ruta dels llocs
emblemàtics varem posar-la el dia 7/4 i Turisme ens diu que coincideix amb la
visita a Torre Llauder que es fa cada dissabte a les 12 hores i amb una visita de
Joan Peiró.
L'hem de canviar al 14 o al 21 d'abril. La data del 21 és complicat perquè es molt a
prop de sant Jordi i hi ha parades a la plaça Santa Anna.
La possibilitat de fer-la diumenge sembla bé a la comissió. Cal parlar amb el grup
que treballa la festa de la república per no solapar-nos.
La visita als fortins varem comentar de fer-la en dissabte, el dia 12 de maig i
quedaria així donat que no ens han dit res quan ho hem presentat a Turisme des
d’on organitzen les visites i rutes guiades a la ciutat.
2. Informació sobre la comissió de seguiment dels actes d’en Peiró.
En Joan Martí explica els actes als que ha anat.
• Al cementiri es va fer un acte on hi va assistir la Carme Forcadell, va estar
molt bé. També hi va assistir en Manel Martín.
• La Margarida Colomer va fer un acte a la biblioteca Antoni Comas, una
conferència sobre Peiró i un altre ponent parlava de Puig i Cadafalch.
• Al Monumental, l'acte que es va fer per Joan Peiró va ser molt interessant i
molt emotiu. Hi havia audiovisuals, teatre, música i el teatre ple.
També ha assistit a les reunions de la comissió que organitza els actes
commemoratius a Joan Peiró. També assisteix a actes de Puig i Cadafalch.
3. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als
instituts.
Hem anat a explicar el material que tenim a El Turó i a Valldemia. L'escola El
Turó ha demanat l'exposició, la maleta i els testimonis pel mes d'abril.
Valldemia es van mostrar molt interessats però no tenim dates.
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Farem un intergeneracional de caixes de vida i hem pensat en que les comissions hi
poguessin participar. Preguntem si alguna persona estaria interessada en participarhi. Apuntem a en Manel, l'Angelina i la Nuria Blaha.
Es va fer una reunió amb en Quico Villà es va ordenar les visites dels testimonis.
Coses importants:
- saber què vol l'escola
- 10 minuts per persona màxim
- màxim 4 testimonis en una sessió
- temps perquè els alumnes puguin preguntar
Es van repartir els temes entre els testimonis:
Manel Martí: vida quotidiana.
Angelina Amat: presó i exili.
Jaume Carbó: bombardejos.
Joan Martí: escola
Josep M Graupera: anys 50 als pobles.
Rosa Pegueroles: paper de la dona.

4. Treball de recerca d’un alumne de segon de batxillerat.
Des de l’IES Miquel Biada ens van venir a explicar què és un treball de recerca i
que l’Arnau fa primer de batxillerat i n’ha de fer un.
El treball tracta del paper de la dona a la família durant els anys 50, l'Arnau va
demanar documents i relats d'experiència i poder fer entrevistes a homes i dones
per parlar d'aquest tema.
L’àmbit familiar i econòmic és el tema que vol tractar.
Quedem a l'espera de que es concreti el dia de les entrevistes ( a unes cinc
persones) el lloc serà Cabot i Barba, es poden fer gravacions. Primer es faria una
sessió de grup i després les entrevistes individuals, si es creu oportú.
De la comissió hi participarà la Roser si pot, la Rosa Mº, la dona d'en Jaume
Carbó, Angelina Amat, en Jaume Carbó i Joan Martí.
Es farà una sessió de grup on l'Arnau, l'alumne del Miquel Biada, farà preguntes.
El grup es gravarà en vídeo, per tant cal que es signi una autorització per la llei de
protecció de la imatge.
3

5. Preparar maleta anys 40 amb material.
Es revisa el material que tenim per saber si va a aquesta maleta o a la d'anys 30. Hi
ha alguna cosa dels anys 20.
Cal buscar més coses dels anys 40 perquè tenim poc material per posar a la maleta.
6. Diversos.
- Consell municipal de la gent gran.
Es va fer una valoració de les comissions. Van sortir dues persones voluntàries per
participar a altres consells.
Va venir el responsable dels arbres i els espais verds de la ciutat.
Propera reunió: el dia 14 de desembre.
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