Ajuntament de
Mataró

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

Data: 15 d’octubre de 2015
Núm.: 8
Hora: 10 h

Caràcter: ordinari
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. 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 Noé, particular
Sra. Carme Díaz, Associació de Gent Gran de Rocafonda
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda

Ordre del dia

1.
2.
3.
4.

Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
Resolució del premi sobre el treball del búnquers.
Mataró, anys 40
Diversos.

Servei de Família
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111
937582301

Desenvolupament de la reunió

1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis
Es va fer molta difusió de l’exposició i sembla que l’està visitant molta gent.
En Manel Martín opina que l’exposició està bé però considera que podrien haver-hi col·locat més
peces. No li va agradar que es veiés la fusta de darrera els plafons. En aquest espai considera que
hagués estat bé posar-hi el llistat de professors que havien passat per l’escola. D’altra banda,
pensa que potser s’ha donat massa importància al museu-magatzem, en comparació amb la tasca
educativa de l’escola, doncs aquest museu hi va estar pocs anys. Pel que fa al documental,
comenta que no totes les vegades apareix el cartellet amb el nom de qui parla.
En Jaume Carbó explica que li van fer una petita entrevista per Maresme TV i que li agradaria
poder-la veure. Caldrà buscar aquesta entrevista. També opina que costava una mica veure els
cartellets amb els noms dels autors de les peces.
Josep Ma. Graupera diu que també va trobar a faltar material. També diu que feia gràcia veure
com la gent gaudia mirant l’exposició.
La família Dorda ha demanat una còpia del DVD, i la Carla també en demanarà per la gent de la
comissió.
L’Agustí i la Carme encara tenen pendent anar a veure l’exposició.
S’intentarà fer difusió de l’exposició als casals i organitzar alguna visita conjunta.
Caldrà veure si el museu organitzarà activitats educatives, per exemple pels escolars.
En Víctor Ligos tornarà en breu el material de tipus documental, i la Carla preguntarà quan es
retronarà el material cedit i que finalment no s’ha exposat.
El 29 d’octubre de 18 a 19 hores tindrà lloc a la ràdio una entrevista sobre l’Escola. Hi haurà en
Víctor Ligos i algú de la Comissió. Potser hi anirà en Jaume Carbó, però ho ha de confirmar. Si
ell no pot hi anirà en Manel Martín.

2. Resolució del sobre el treball del búnquers
Ja ha sortit la resolució del premi i no l’hem guanyat.
En Josep Ma. explica que a Arenys de Mar els fortins es poden visitar. La Carla comenta que a
Arenys hi ha un grup que fa temps que treballa per conservar els fortins, els quals a més són més
grans que els de Mataró.
En Jaume Carbó passa a ser el representant de la Comissió al Cosnell de Gent gran, però no pot
anar a la propera convocatòria, que és la de constitució del Consell. Però si s’ho pot combinar
amb rehabilitació assistirà a la sessió on es treballarà el Pla d’Actuació Municipal (PAM).

2

Quan es treballi el PAM en el Consell caldrà que la Comissió torni a demanar arreglar els fortins
de la ciutat i que el que hi ha davant del Club Nàutic s’obri al públic.

3. Mataró anys 40
S’acorda que caldrà anar treballant aquest període i anar donant voltes sobre com fer-ho. Un
primer pas seria llegir el llibre de la Margarida Colomer sobre la postguerra.
En Jaume Carbó comenta que cal que pensem bé si ens interessa fer també en aquest cas una
exposició, doncs la dels anys 30 considera que no ha tingut massa èxit i a més no tindrem un
espai fix on tenir-la exposada.
La Roser comenta que el llibre sobre el carrer Sant Benet inclou els anys 40.
La Clara comenta que a Barcelona s’està portant a terme un projecte anomenat Cronistes de
carrer, per a recollir la memòria històrica dels anys del Franquisme. Aquest projecte està
organitzat per la UB i l’EUROM, Observatori de memòries europeu. Convoquen a la gent a un
lloc i allà els que van viure el període en qüestió expliquen les memòries que en tenen, les quals
es recullen perquè no es perdin i en quedi constància.
En Jaume Carbó opina que les escoles haurien de dedicar almenys un dia a l’any a tractar la
memòria històrica.
Se seguirà treballant el tema per a veure la millor manera d’enfocar aquesta època.

4. Diversos
Pel que fa a la Mostra d’entitats, els que hi van ser comenten que hi havia molta gent passejant
però que poca gent es va interessar específicament per a la carpa de memòria històrica, de la
mateixa manera que va succeir amb les altres carpes.
La revista Capgròs va fer un monogràfic sobre memòria històrica i van fer una entrevista a en
Manel i a la Carla.
S’acorda que aquest any els membres de la Comissió no vendran números de la loteria de Nadal.
En Josep Ma. Graupera explica que el dia 23 d’octubre tindrà lloc un acte per a celebrar
l’aniversari del casal de l’Havana. També es farà un homenatge a en Joaquim Dorda exposant
pintures seves. L’acte serà a les 18h a la seu del casal (Camí Ral, 163). A l’acte es donarà la
figura de ceràmica feta per la Fefa a la família d’en Joaquim Dorda, en Manel dirà unes paraules
en nom de la Comissió.

La propera reunió tindrà lloc el dijous 12 de novembre a les 10h a l’edifici de Cultura.

Clara Roca de Torres
Tècnica de Gent Gran
Mataró, 27 d’octubre de 2015
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