
 

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: 14 de maig 2015 

Núm.: 5                                          Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                                       Lloc: sala reunions carrer Sant Josep 
 

 

 

Assisteixen: 

Sra. Carme Díaz, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

Sr. Manel Martín, particular 

Sr. Joan Bassas, particular 

Sra. Roser Pérez, particular 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran 

Sra. Clara Roca, tècnica de gent gran 

 

 

S’excusen: 

Sr. Joaquim Dorda, Associació de Gent Gran de l’Havana 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

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

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

Sr. Josep Noé, particular 

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

 
 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis.  

2. Preparar escrit pels casals de l’exposició 

3. Difusió de l’exposició Mataró anys 30. Preparar visites 

4. Valoració i preparació visites guiades.  

5. Nou grup de comunicació  

6. Diversos. 
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Desenvolupament de la reunió 
 
1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis 
 
La Carla excusa a en Víctor Ligos, se’l va convidar a venir avui a la reunió però no podia.  

 
S’explica que l’empresa que ens està fent el documental ja ens ha enviat enviar la primera versió, 

però encara no s’ha visionat. S’acorda quedar el divendres 29 de maig a les 10h a Cultura per 

visionar el documental entre els membres de la Comissió de Qualitat de Vida. La Carla trucarà a 

en Víctor Ligos perquè vingui també a veure’l.   

 

En Víctor Ligos ja ens ha comunicat que en Pere Fradera serà el dissenyador de l’exposició.  

 

La idea és que abans de Santes ja estigui tot el tema de l’exposició i el documental lligat.  

 

 

2. Preparar escrit pels casals de l’exposició 
 

En anteriors reunions es va parlar sobre el fet que estaria bé que a partir del mes de setembre en 

els casals de gent gran hi hagués publicitat relativa a l’exposició de l’Escola d’Arts i Oficis, amb 

algun objecte o dibuix (que tingui relació amb l’exposició) que acompanyés el cartell. Es va 

acordar que es posaria el cartell de l’exposició acompanyat d’un dibuix fet a l’Escola d’Arts i 

Oficis. 

 

En Joaquim Dorda va preparar un diploma per donar a la gent que ha cedit material per a 

l’exposició. En Joaquim també va fer el cartell que aniria als casals i centres cívics, al costat del 

dibuix de la locomotora, per tal de difondre l’exposició. Es demanarà al dissenyador de 

l’exposició que dissenyi ell mateix el cartell utilitzant la mateixa imatge del díptic que es farà, la 

idea és que el díptic i el cartell tinguin una relació pel que fa al disseny, per tal que la gent ho 

pugui identificar millor. La Carla llegeix el text que aniria al cartell i a les persones presents els 

sembla correcte. El cartell aniria acompanyat del dibuix de la locomotora i d’una tauleta amb els 

fulletons. 

 

En Manel Martín comenta que pel cartell o la difusió també es pot tenir en compte el gran 

nombre d’artistes importants que van passar per l’Escola d’Arts i Oficis.  

 

En Manel explica que va anar al Museu del Gènere de punt i opina que es tracta més aviat d’una 

mostra o exposició, i no tant d’un museu, creu que no s’ha aprofitat suficientment l’espai de la 

nau.  

 

 
3. Difusió de l’exposició Mataró anys 30. Preparar visites 
 
S’explica que aquest any ja teníem programades tres visites guiades a l’exposició Mataró anys 

30. Les visites guiades són les següents: 

 

- Dimarts 28 d’abril a les 18h al Cafè de Mar. (guies: Jaume i en Josep Noé) 

- Dijous 21 de maig a les 11h al Cafè de Mar (vindran visitants des de la Residència El 

Mirador) (guies: en Manel i en Jaume) 
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- Dimarts 2 de juny a les 18h al Cafè de Mar (guies: en Manel i en Josep Noé) 

 

S’explica que a la visita guiada del 28 d’abril no hi va assistir ningú. Se’n va fer difusió però per 

la del dia 2 de juny caldrà fer-ne encara més. Així que es demana als membres de la comissió 

que difonguin aquesta visita guiada entre els seus casals. A la visita del 21 de maig vindrà gent 

de la Residència El Mirador, de manera que pel que fa aquesta no cal fer-ne difusió.  

 

 

4. Valoració i preparació visites guiades.  
 
Es recorda que el proper dimecres 20 de maig tindrà lloc la ruta dels fortins. S’ha quedat a les 

9:30 hores a l’estació per agafar el tren cap a Llavaneres. La Carla comenta que l’han trucat dues 

persones interessades a fer la ruta. En Manel confirma que vindrà a la ruta i en Joan Bassa 

comenta que en principi també. Per fer la ruta es recomana portar barret, aigua i sobretot sabates 

còmodes.  

 
La Carla recorda que fer aquestes visites guiades a l’exposició eren una prova, caldrà valorar 

com ho podem plantejar d’ara endavant. La idea inicial era fer les visites a demanada d’escoles o 

altres grups.  

 
En Manel pensa que aquestes exposicions i actes de memòria històrica interessen a gent molt 

concreta, és difícil arribar a molta gent.  

 
 

5. Nou grup de comunicació 
 
Caldria fer un petit grup de membres de la comissió que se n’encarregui de fer els contactes i 

seguiment de la difusió dels actes als diversos mitjans de comunicació. La Carla i la Clara 

acostumen a enviar un correu electrònic als mitjans amb els actes, tot i així cal que els membres 

d’aquest grup de comunicació facin el seguiment de la difusió contactant amb els mitjans.  

 

Es passa un full als assistents amb els contactes dels mitjans, aquest document també s’ha enviat 

via correu electrònic.  

 

Ara ja es farà un correu als mitjans difonent la visita guiada del dia 2 de juny.  

 

En Manel comenta que de cara a l’exposició de l’Escola d’Arts i Oficis caldrà anar a la televisió 

i a la ràdio a explicar el projecte.  

 
 
6. Diversos 
 
La Carla explica que des de Patrimoni de l’ajuntament es van posar en contacte amb ella per 

informar-la que s’ha convocat un premi per un projecte de recerca de patrimoni i cultura 

marítima a la costa catalana. El premi el convoca el Museu Marítim de Barcelona i està dotat en 

6.000 euros. Abans del 26 de juny es poden presentar els projectes, d’unes 15 pàgines, un cop 

s’atorgui el premi la persona premiada haurà de fer la recerca. La Carla ha pensat que es podria 

contactar amb la Margarida Colomer i preguntar-li si estaria interessada a presentar el projecte 

dels fortins, del qual ja hi ha redactades unes pàgines. D’aquesta manera en cas que se li atorgués 

el premi ella podria fer la recerca que aportaria informació interessant per la Comissió. En cas 

que a la Margarida Colomer no li interessés s’obriria a proposar-ho a altres persones.  
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En Manel explica que va veure que hi ha un llibre sobre els fortins de la costa catalana.  

 

En Manel comenta que va anar a visitar l’exposició dels hipogeus de Can Palauet. I explica que 

et permeten baixar a l’hipogeu que hi ha a sota. Considera que l’exposició és interessant i explica 

que a Mataró hi ha uns 60 hipogeus documentats. Per visitar l’exposició es pot fer a les tardes a 

partir de les 16:30, i a partir de les 18:30 es pot visitar l’hipogeu.  

 

 

 

El visionat del documental tindrà lloc el 29 de maig a l’edifici de Cultura a les 10h 

 

La propera reunió ordinària de la Comissió de Memòria Històrica tindrà lloc el dijous 11 de juny 

a les 10h a l’edifici de Cultura.  

 

 

 

 

Clara Roca de Torres 

Tècnica de Gent Gran  

Mataró,  14 de maig de 2015 


