
 

Servei de Família 
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: 12 de novembre de 2015 
Núm.: 9                                       Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                                       Lloc: sala reunions carrer Sant Josep 
 

 
 
Assisteixen: 
Sr. Manel Martín, particular 
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador 
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 
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 
Sra. Roser Pérez, particular 
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran 
Sra. Clara Roca, tècnica de gent gran 
 
 
S’excusen: 
Sr. Joan Bassas, particular 
Sr. Josep Noè, particular 
Sra. Carme Díaz, Associació de Gent Gran de Rocafonda 
 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis.  
2. Preparació de les dates de les visites guiades. 
3. Mataró, anys 40. 
4. Diversos. 
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Desenvolupament de la reunió 
 
 
1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis 
 
Es reparteixen còpies del DVD per aquelles persones de la comissió que hi apareixen.  
 
Es va proposar passar el documental per Maresme TV (M1Tv) i, finalment, s’ha vist convenient 
fer una tertúlia que acompanyi l’emissió del documental. En Pep Andreu (director del programa 
Pantalla Oberta), en Víctor Ligos i la Carla es van reunir per parlar de la tertúlia. Es va acordar 
que a aquesta s’hi convidaran les següents persones: 

 
- Víctor Ligos (comissari exposició) 
- Eduard Huertos (va ser professor de l’estola) 
- Carme Terra o Antoni Luis (ex-alumne) 
- Manel Martín (membre de la comissió de Memòria Històrica) 
- Miquel Àngel Vedell (regidor d’Educació i Treball) (En Pep Andreu s’ocupa de 

convidar-lo, i si ell no pogués convidaríem a un altre ex-alumne) 
 
La tertúlia tindrà lloc el dimecres 25 de novembre dins del programa Pantalla oberta de M1Tv, 
un cop finalitzi la tertúlia s’emetrà el documental.  
 
S’anuncia que el dissabte 21 de novembre a les 18h en Víctor Ligos farà una visita guiada a 
l’exposició. La Carla farà un cartell i l’enviarà als membres de la comissió perquè ho difonguin 
entre els membres dels seus casals.  
 
Es va preguntar per l’assistència de gent a l’exposició i ens han dit que els primers dies hi va 
anar molta gent. Quan acabi l’exposició podrem demanar que ens diguin el recompte total de 
visites.  
 
Es comenta que també es va fer difusió de l’exposició al programa de ràdio L’hora de la gent 
gran, en el qual van parlar del tema en Víctor Ligos i en Jaume Carbó.  
 
 
2. Preparació de les dates de les visites guiades. 
 
Com que les visites guiades entraran a la guia de turisme cal que ja diguem les dates perquè les 
puguin incloure. 
 
S’acorda que la ruta dels llocs emblemàtics de la Guerra Civil tingui lloc el divendres 15 d’abril 
de 2016. La ruta començaria a les 9:30 a la cantonada del Camí Ral amb l’avinguda Jaume 
Recoder. En principi aquesta visita guiada la farà, com sempre, la Margarida Colomer. 
 
S’acorda que la ruta dels fortins tingui lloc el dimecres 25 de maig de 2016. El lloc i hora de 
trobada serà, com sempre, a l’estació de Mataró a les 9:30 h. En principi aquesta visita guiada 
anirà a càrrec d’en Manel Martín i d’en Joan Serrano  
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3. Mataró anys 40 
 
Es pregunta pel funcionament de les comissions de gent gran en relació al seu finançament per 
part de l’Ajuntament i la Carla explica que es funciona per partides de l’ajuntament.  
 
Com que s’havia parlat de muntar una exposició, la Carla comenta que per poder-la tenir cal 
tenir en compte les despeses de la part del documentalista, de l’historiador/a i del periodista que 
elabora el discurs, així com també la part de disseny i la part dels materials.  
 
Actualment no existeix cap lloc fix on poder tenir l’exposició, però si que podria ser una 
exposició itinerant feta amb roll-ups, que es poguessin muntar i desmuntar fàcilment. S’acorda 
que la Carla demanarà pressupost per tenir alguna idea del cost. Com que a més tenim 
l’associació a través d’aquesta s’haurien de demanar les subvencions.  
 
En Manel ha estat pensant en diferents opcions per poder treballar entorn als anys 40 i proposa 
les següents coses: 
 

- Exposició  
- Aconseguir gravacions de gent parlant de la vida durant aquells anys. Per aconseguir-ho 

es podria fer a través d’algun projecte del Tecnocampus. En comptes d’entrevistes es 
podria fer en format tertúlia, fent que sortís gent diversa. Amb això tindríem un 
audiovisual que es podria mostrar a la possible exposició que es fes.  

- Fer conferències als casals de gent gran.  
- Publicar periòdicament articles sobre memòria històrica a alguna revista local.  
- Organitzar una trobada amb altres grups locals de memòria històrica.  

 
A tothom li semblen molt bé les propostes, especialment es considera molt interessant poder fer 
aquesta trobada amb altres grups similars per intercanviar experiències. S’acorda que els 
membres de la comissió buscaran a Internet informació sobre altres grups locals que treballin el 
tema de la memòria històrica, sobretot aquells que siguin del Maresme o de territoris propers. En 
Josep Maria Graupera s’ofereix per indagar entorn al grup que hi ha a Llavaneres. A la majoria 
d’ajuntaments els grups de memòria històrica surten dels museus i arxius, en el cas de Mataró 
surt del Consell de Gent gran i això és una excepció. En Manel explica que a Blanes també hi ha 
un grup i que es gestiona des de l’arxiu municipal. Explica que es troben un cop per setmana 
amb gent gran el poble i projecten fotos i van identificant les persones i llocs del poble.  
 
Pel tema de l’audiovisual es proposa com a opció aconseguir algun tipus de conveni de 
col·laboració amb el Tecnocampus, per treballar amb estudiants en pràctiques, de manera que en 
pugui resultar una col·laboració amb benefici per les dues bandes.  
 
En Manel comenta que ha llegit el llibre de la Margarida Colomer sobre els anys 40 a Mataró i 
explica que es toquen diversos temes: política, ensenyament, món laboral, entre altres.  
 
La Roser proposa aprofitar els diferents llibres escrits sobre Mataró en els quals es tracti la 
dècada dels 40, com és el cas del seu llibre sobre el carrer St. Benet. A tothom li sembla bé.  
 
 
4. Diversos 
 
S’explica que la proposta sobre la conservació dels fortins pel Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
que es va fer al plenari del Consell de Gent gran va obtenir 0 vots, de manera que en principi no 
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s’inclourà com a actuació pel PAM 2016. El 14 de desembre tornarà a haver-hi plenari del 
Consell per explicar com ha quedat la inclusió de propostes al PAM. En aquesta edició també 
serà en Jaume Carbó el que hi anirà com a representant de la comissió.  
 
En el cas d’Arenys de Mar primer han protegit els fortins i ara els estan intentant catalogar. 
L’Ajuntament ha posat pressupost per a netejar els fortins i el seu entorn. També han posat 
plafons informatius. En canvi, a Mataró els tenim catalogats però no s’està fent res per a 
conservar-los i cada vegada estan en pitjors condicions.  
 
S’acorda que després de la visita guiada de l’any 2016 als fortins es traurà una nota de premsa 
dient que es constata el deteriorament dels fortins i recordant que estan catalogats. Es pot intentar 
que M1Tv vingui a gravar en algun moment.  
 
Es comenta que l’acte dels 10 anys del casal de l’Havana i d’homenatge a Joaquim Dorda va 
anar molt bé  i va ser molt bonic.  
 
En Josep Maria Graupera explica que quan fan sortides al seu casal, per fer passar l’estona fan 
concursos, per exemple, a través de fotos d’indrets de Mataró, en què s’han d’endevinar de 
quin lloc és cada foto. Algunes són més fàcils i altres més difícils d’endevinar. Ens mostra les 
fotos i a tothom li sembla molt interessant per identificar llocs de la ciutat.  
 
La propera reunió tindrà lloc el dijous 10 de desembre a les 10h a l’edifici de Cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
Clara Roca de Torres 
Tècnica de Gent Gran  
Mataró, 16 de novembre de 2015 


