
 

Regidoria gent gran 
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111 
937582301 

Ajuntament de 
Mataró 

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

Data: 17 de novembre de 2011 

Núm.: 8 

Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h 
Lloc: sala d’actes de Can Palauet 
 
Hi assisteixen: 
Joaquim Dorda 
Guadalupe Angelina  
Àngel Calvo 
Jaume Carbó 
Encarna Siles 
Carme Diaz 
Margarida Colomer 
Carla Mulet 
 

S’excusen: 
Pepa Jaime 
Josep Herrero 
Joan Bassas 
Vicenç del Rio 
Begoña Monge 
Emili Amorós  
 
 

 
Ordre del dia 
1. Preparació de les entrevistes a fer sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i 

oficis. 
2. Començar a treballar el projecte de Mataró anys 40. 
3. Diversos 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Preparació de les entrevistes a fer sobre la història de l’Escola Municipal d’arts 

i oficis. 
 

• L’equip de gravació ja ha preparat l’entrevista i es decideix que les gravacions 
sempre es faran en divendres al carrer Sant Josep a Cultura. 

• Es farà signar a tots els entrevistats el full d’autorització per poder-les penjar a la 
web. 

• S’ha de mirar de poder fer fotografies del material que tinguin per poder anar 
preparant el muntatge de l’exposició. 

 
 

2. Començar a treballar el projecte de Mataró anys 40. 
 

• Es convida a la Margarida Colomer com assessora de la comissió per poder 
parlar com està el tema de la publicació del seu llibre que parla sobre els anys 40 



 

a Mataró, aquest llibre ens hauria de servir com a principi per treballar els temes 
relacionats amb Mataró anys 40. 

• La Margarida Colomer explica com està el tema de la publicació del llibre, ja 
que encara no està publicat a l’espera de poder trobar finançament de la meitat 
del seu cost ja que l’altra meitat el pagaria la pròpia editorial. S’han de buscar 
alternatives per trobar la subvenció d’aquest cost. 

• Es parla de poder muntar una reunió conjunta amb Cultura, Gent gran i l’autora 
del llibre per poder parlar de buscar alternatives per poder fer possible al 
publicació del llibre, també es veu de poder convocar en aquesta reunió totes les 
entitats relacionades amb aquest tema que serien: el grup de recerca de la 
memòria històrica, vocalia de dones de Rocafonda, Fundació de Unió de 
cooperadors, i la Fundació Jaume Vilaseca. A partir del gener es podria a 
començar a treballar per poder muntar aquesta reunió. 

• Un dels temes a treballar pels anys 40 seria poder oferir als instituts xerrades 
amb persones que hagin viscut aquests anys i que per exemple expliquessin a 
través de la història del tèxtil les vagues a Mataró. Algunes d’aquestes persones 
per exemple podrien ser: L’Amadeus Casals i la Teresa Cortina. 

• Altres temes possibles a treballar que també es comenten: La història de l’Abad 
Dorda, el naixement de l’escoltisme, les fabriques i el tèxtil. 

• Es podria muntar una maleta pedagògica dels anys 40 a Mataró per això hauríem 
de fer una recerca per poder tenir el material.  

• Es determina que el recorregut pels llocs emblemàtics durant la guerra civil el 
puguem fer durant els actes que es munten per la data del 14 d’octubre. S’haurà 
de pensar en poder-nos coordinar amb el grup de recerca de la memòria històrica 
per no solapar els diferents actes.   

• La sortida dels fortins es determina que la farem un dia de cada dia pel matí 
durant el mes de juny. 

 
3. Diversos 
 

• S’explica com anat la sessió del consell municipal de gent gran, i com hi ha 
una proposta al pla de mandat del nou govern que parla sobre la recuperació 
de la memòria històrica. 

• Surt la proposta de plantejar poder tenir una tarifa reduïda les persones de les 
comissions de treball que no tenen el carnet blau. 

• S’ha de pensar en poder arreglar el tema dels crèdits del vídeo de la 
comissió. 

 
 
Carla Mulet  
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
 
 
Mataró,  17 de novembre de 2011 
 


