Ajuntament de
Mataró

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

Dia: dijous 19 d’octubre de 2017
Núm: 8
Hora: 10 hores
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)
Assisteixen:
Sra. Roser Pérez, particular
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sra. Rosa Pegueroles, membre comissió de ràdio i mitjans de comunicació
Sra. Raquel Delgado, dinamitzadora casals
Sr. Manel Martín, particular
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda
IES Miquel Biada ( Arnau alumne de batxillerat i la tutora Maite Villaverde)
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran
Sra Montse Cusachs, tècnica de gent gran
S’excusen:
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sr. Enric Serra, particular
Sr. Ramon Salicrú, particular
Sr. Manel Cusachs, particular
Sra. Isabel Tirado, particular
Sr. Francesc Villà, particular
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sr. Joan Bassas, particular
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Noves demandes d’instituts.
Fer agenda de les dues visites guiades.
Informació sobre la comissió de seguiment dels actes d’en Peiró.
Intergeneracionals sobre els anys 50-60.
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5. Informar sobre l’activitat de mirar fotos amb l’Arxiu Comarcal.
6. Valoració de la visita guiada al cementiri dels Caputxins de Mataró.
7. Diversos.
Es presenta la comissió i les persones que hi assisteixen.
1. Noves demandes d’instituts.
Des de l’IES Miquel Biada ens expliquen què és un treball de recerca, i que
l’Arnau fa primer de batxillerat.
El treball tracta del paper de la dona a la família durant els anys 50, l'Arnau
demana documents i relats d'experiència. Demana poder fer entrevistes a homes i
dones per parlar d'aquest tema.
Li demanem que acoti una mica la temàtica que vol tactar i com vol fer les
entrevistes si en grup o individual...
Àmbit familiar i econòmic és el tema que vol tractar. La idea inicial és agafar
testimonis vivencials donat que és un tema molt treballat a nivell d’història. La
idea és fer tant entrevistes individuals com una sessió en grup, en principi.
Vol comparar el paper de la dona als anys 50 amb la dona d'ara. Vol que el treball
tingui un caràcter més intimista. L'Arnau haurà de fer un treball i exposar-lo davant
un tribunal.
Les entrevistes seran per parlar dels anys 50 i principis dels 60 per parlar de la
família i la feina, també es creu interessant que es pugui parlar de l'etapa
d'enamorament.
Quedem a l'espera de que es concreti el dia de les entrevistes ( a unes cinc
persones) el lloc serà Cabot i Barba, es poden fer gravacions. Primer es faria una
sessió de grup i després les entrevistes individuals, si es creu oportú.
Les entrevistes serien un dia de dilluns a divendres de 16 a 17 hores.
2. Fer agenda de les dues visites guiades.
Recorregut llocs emblemàtics varem concretar el dia 7 d'abril (dissabte) i els
fortins caldria plantejar-nos de fer-la en dissabte també. Una altra opció seria poder
convidar als grups d'esports de gent gran.
Si no ho podem lligar amb el grup d’esports de la gent gran, o posem que sigui el
dissabte dia 12 de maig.
La ruta dels lloc emblemàtics es demanaran audioguies i es faran inscripcions a
través de turisme com aquest any que ha anat molt bé.
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3. Informació sobre la comissió de seguiment dels actes d’en Peiró.
No hi ha en Joan Martí.
Li hem ofert dues entrades per anar a l'acte de dissabte però no ha contestat a dia
d’avui al whatsap, les oferim a en Manel Martín que també ha anat a algun acte
però no hi pot anar i les cedeix a en Jaume Carbó que hi anirà i ens explicarà l’acte.
4. Intergeneracionals sobre els anys 50-60.
En Ramon Salicrú es va oferir a treballar aquesta època. Ell la part més
d'historiador i la comissió la part del testimoniatge.
També en Joan Martí va proposar de treballar la transició.
Hi ha la proposta de seguir cronològicament pels anys 50-60.....com que a aquesta
reunió falta molta gent, esperem a la propera i li anem donant una volta més abans
de decidir res.
Potser des dels instituts i a través dels treballs de recerca es pot anar avançant.
5. Informar sobre l’activitat de mirar fotos amb l’Arxiu Comarcal.
Les persones que hi van assistir ens expliquen que hi van anar poques persones a
l'última sessió.
Rosa: les fotos són molt temàtiques, molt repetides, molta quantitat d'un mateix
tema. Costa de trobar gent coneguda. Les primeres varen ser més interessants que
les últimes.
6. Valoració de la visita guiada al cementiri dels Caputxins de Mataró.
Molt interessant. Poca gent. Només hi assisteix una senyora del casal de La
Llàntia.
Potser l'hora era massa aviat.
La Fefa explica que si el cartell es penja a la cartellera, la gent no se’l mira. Caldria
que es pogués explicar en el moments que hi ha molta gent al casal, per exemple
quan fan el ple i ratlla.
7. Diversos.
Dimarts 5 d'octubre. Es va fer la sessió amb en Quico Villà per organitzar les
xerrades per fer testimonis als instituts.
Com a guió surt:
- saber què volen els instituts
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- fer sessions d’1 hora, cada persona 8-10 min
- màxim 4 persones
- deixar temps perquè alumnat faci preguntes
- buscar exemples en temes d'actualitat
- Manel Martin - feina, Angelina Amat- presó i exili, Jaume Carbó- bombardejos,
Joan Martí- escoles, Josep M Graupera- anys 50 als pobles, Rosa Pegueroles paper de la dona.
- S'ha passat la informació de l’homenatge a la presó model a l’Enric Pubill.
- L’Ajuntament amb l’associació de veins Cerdanyola i l’Associació cultural de
Cerdanyola, organitzen el grup de memòria històrica del barri de Cerdanyola.
Estarà ubicat a la torre Palauet mentre no tingui un lloc definitiu.

Propera reunió: el dia 16 de novembre.
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