
 

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: 17 de setembre 2015 
Núm.: 1                                          Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                                       Lloc: sala reunions carrer Sant Josep 
 

 

 

Assisteixen: 

Sr. Manel Martín, particular 

Sr. Joan Bassas, particular 

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

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

Sr. Josep Noé, particular 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

Sr. Josep Ma. Graupera, Casal Municipal de la Gent Gran de l’Havana 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran 

Sra. Clara Roca, tècnica de gent gran 

 

 

S’excusen: 

Sra. Carme Díaz, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

Sra. Roser Pérez, particular 

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

 
 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis.  
2. Preparar el material pels  casals i centres cívics de l’exposició. 
3. Resolució del premi sobre el treball del búnquers. 
4. Mataró, anys 40 
5. Diversos. 
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Desenvolupament de la reunió 
 
Prèvia: 
 
Es dóna la benvinguda a en Josep Ma. Graupera del Casal de Gent Gran de l’Havana, que des 

d’aquest dia s’incorpora a la Comissió. Se li expliquen els objectius de la comissió i es comenten 

els diferents projectes que es treballen: exposició anys 30, gravacions de gent gran sobre anys 30, 

Maleta pedagògica, Ruta dels fortins, visita guiada als llocs emblemàtics de la Guerra Civil, 

Exposició de l’Escola d’Arts i Oficis, documental de l’Escola d’Arts i Oficis, i el web memòria 

històrica. 

 

 

1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis 
 
L’exposició començarà el 9 d’octubre i durarà fins al 21 de febrer de 2016. Els horaris de vista 

seran de dimarts a dissabte de 17 a 20 h. Diumenges i festius d’11 a 14 hores. Els dilluns el 

museu està tancat.  

 

S’explica que aquest projecte va ser una demanda de Joaquim Dorda i de la Comissió. La gestió 

de l’exposició es fa des de Direcció de Cultura i des del Museu de Mataró. En Víctor Ligos és el 

comissari de l’exposició.  

 

En Víctor Ligos ha fet un llistat de la gent que ha deixat material per a l’exposició, amb la 

relació del material cedit.  

 

A l’exposició es projectarà el documental sobre l’Escola. Ara s’estan fent els darrers retocs per 

tal que quedi a punt en breu. 

 

El dia de la inauguració hi haurà el regidor de gent gran activa, el sr. Joan Vinzo i el regidor de 

cultura, el sr. Joaquim Fernández. Els regidors faran la benvinguda i després el comissari farà 

una explicació i una visita guiada de l’aposició. Estaria bé que durant la visita guiada hi hagi 

gent de la comissió que faci algun comentari al llarg de la visita. 

 

La Carla explica que s’ha recollit molt de material i el comissari ha hagut de fer una selecció per 

a l’exposició, no tots els objectes s’exposaran.  

 

 

 

2. Preparar escrit pels casals de l’exposició 
 

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

un dibuix (relacionat amb l’exposició) que acompanyi el cartell. Com que disposem de moltes 

làmines de dibuixos d’en Joaquim Dorda, es faran còpies per penjar als casals i centres cívics, 

una mica com a homenatge. Dels casals cal confirmar si ho posarem al de La Llàntia i al de 

Cerdanyola.  

 

D’altra banda, el Museu farà un cartell amb la imatge de l’exposició, i amb el mateix disseny es 

faran els cartells pels centres cívics i casals. En el cartell es posarà que en Joaquim Dorda va ser 

impulsor d’aquesta exposició. 
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3. Resolució del sobre el treball del búnquers 
 
La Carla explica que la resolució del premi serà a finals de mes.  

 

 
4. 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.  

 

Una de les idees d’activitats a fer és la d’organitzar xerrades als instituts sobre el dia a dia 

d’aquella època. També es podria fer algun tipus d’exposició però hi ha el problema de l’espai 

on deixar-la exposada, ja que ara mateix no tenim espai disponible. I l’exposició dels anys 30 

que està al Cafè de Mar d’aquí a uns mesos caldrà retira-la.  

 

Se seguirà treballant el tema per a veure la millor manera d’enfocar aquesta època.  

 

 
5. Diversos 
 
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 19h a la seu del casal (Camí Ral, 163). La Carla comenta que 

tenim una peça de ceràmica al·legòrica de Mataró, feta per la Fefa. A l’acte la podríem donar a la 

família d’en Joaquim Dorda i algú podria dir algunes paraules. 

 

Es recorda que el dissabte 3 d’octubre tindrà lloc la Mostra d’entitats. A la carpa de Memòria 
històrica es farà difusió de l’exposició de l’Escola dArts i Oficis. Un dels objectius de la carpa 
hauria de ser aconseguir gent que vulgui participar a la comissió, no cal que siguin persones 

grans. El material que posarem a la carpa serà: estovalles fetes per la Fefa, tríptics de l’exposició, 

tríptics del web, dvd de mostra, etc. La carpa la muntarà una empresa, però a les 10 hi ha d’haver 

gent a la carpa per muntar el material. L’Angelina Amat farà presentadora i no podrà estar a la 

carpa. S’acorda que al matí a la carpa hi haurà en Josep i l’Agustí i a la tarda hi haurà en Manel, 

en Jaume i en Joan.   

 

La Carla recorda que el dijous 1 d’octubre, dia mundial de la gent gran, tindrà lloc el recital 
poètic i la lectura del manifest a les 18h Can Palauet.  
 

Es reparteixen fulletons de les Jornades de portes obertes a residències i centres de dia i de la 
ruta d’aparadors decorats per residències i centres de dia de la ciutat. 
 

La Carla comenta que estan obertes les inscripcions del Cantagrans per a tothom que sigui 
major de 58 anys i tingui ganes de cantar. Es faran tres assajos i l’actuació serà el 16 de gener al 

Monumental. Aquest és un espectacle amb música en directe. Per inscriure’s cal fer-ho a través 

de les OFIAC. Es cantaran sarsueles i operes en català i castellà.  

 

La Carla explica que el 6 d’octubre tindrà lloc la primera xerrada del Cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran. La xerrada serà sobre maltractaments a la gent gran i tindrà 
lloc al casal de gent gran de l’Havana a les 17:30.  
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S’acorda que aquest any també es vendrà loteria com a associació, però cal acabar de veure si es 
farà amb la grossa catalana o amb la loteria nacional. La idea seria fer el mateix nombre de 

talonaris que l’any passat.  

 

En Manel Martin explica que ha preparat un dossier de la visita guiada dels llocs emblemàtics 
de la Guerra Civil, basat en les explicacions que fa la Margarita Colomer com a guia de la visita 
guiada. En Manel entrega el dossier a la Comissió, ja que pot ser útil per si un dia la Margarida 

no pot fer de guia.  

 

La propera reunió tindrà lloc el 15 d’octubre a les 10h a l’edifici de Cultura.  
 

 

 

Clara Roca de Torres 

Tècnica de Gent Gran  

Mataró,  29 de juny de 2015 


