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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

Dia: dijous 12 de març de 2020  

Núm: 3 

Hora: 10 hores 

Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5) 

 

Assisteixen: 

Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana 

Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana. 

Sr. Manel Martin  

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

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

Sr. Manel Illas  

Sra. Josefa Jaime, Casal de Gent Gran de Rocafonda 

Sra. Teresa Anglada 

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran. 

 

S’excusen: 

Sr. Joan Bassas 

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

Sra. Rosa Pegueroles 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Del cinefòrum, calendari de visites i valoració. 

2. Gravacions del cinefòrum de Pla d’en Boet. 

3. Contactes amb les escoles. 

4. Elaboració d’entrevistes a nous testimonis i centenaris. 

5. Repàs de la web. 

6. Difusió de les rutes. 

7. Proposta de sortides guiades i noves activitats. 

8. Exposició “Mataró anys 30” a les biblioteques. 

9. Diversos. 

 

 

 

1. Del cinefòrum, calendari de visites. 

 

Fem la valoració del cinefòrum del dijous 13 de febrer a les 17.30 h de la tarda a Pla d’en Boet. 

La valoració és molt positiva encara que ha vingut poca gent però les persones assistents han 

aportat moltes informacions i han fet debat de la situació del tèxtil d’abans a la d’ara. 
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Pel pròxim cinefòrum del 24 de març a les 17h al casal de gent gran d’Oriol Batista, decidim 

anul·lar per les mesures del COVID-19 ja que el col·lectiu de gent gran, és un col·lectiu de risc i 

segurament ja no farem més activitats fins més endavant. 

Els propers cinefòrums en els casals estem esperant a que ens passin les dates i veure com 

evoluciona el tema del confinament. 

 

 

2. Gravacions del cinefòrum de Pla d’en Boet. 

 

Ja tenim totes les entrevistes fetes del casal de Rocafonda i del casal de Molins 

Del casal de Molins hem entrevistat a tres persones: Rosa Costa, Francisco López i  Josep Gaset 

Ara només falta programar les entrevistes pendents del cinefòrum de Pla d’en Boet. 

Tenim pendent a tres persones que han dit que si a les gravacions: Eduard Galcerán, Marcel 

Puebla i l’Estrella Arnau. 

 

Pensem que un cop fetes totes les gravacions podríem fer un acte de presentació a la ciutat, 

haurem de pensar quan el fem i quant, ho anirem parlant. 

Es proposa de poder fer durant la setmana internacional de la gent gran de cara al octubre. 

 

                 

3. Contactes amb les escoles.  

 

No tenim nous contactes, queda pendent només les mateixes demandes del Cor de Maria i del 

Turó. Ja tenim dates per l’escola del Turó, serà el dia 29 d’abril, hi aniran l’Angelina Amat i en 

Manel Martin com a substitut tenim en Joan Martí.  

 

Confirmem que els dos testimonis que aniran al Cor de Maria, seran la Rosa i en Manel. 

 

4. Elaboració d’entrevistes a nous testimonis i centenàries. 

 

En Joan Martí i en  Josep Mª Graupera ja han fet la primera entrevista a una centenària, a la 

senyora Rosa Bosch. Ens comenten que ha parlat dels anys 30 sobre la guerra civil. 

 

Ara queda entrevistar a dues centenàries més i la Carme Biayna i l’Elena Itxart. Aquestes 

entrevistes quedaran pendents per després del confinament. 

 

5. Repàs de la web. 

 

Es comenta que a la web estaria bé poder penjar fotos i fer algun vídeo i penjar-lo d l’activitat 

que fem a les escoles sobre els testimonis d’anys 40. En Josep Maria Graupera farà les fotos i les 

filmacions. 

 

6. Difusió de les rutes. 

 

S’ensenya el cartell de la ruta pels llocs emblemàtics durant la guerra civil, i les persones 

encarregades per fer la difusió als mitjans de comunicació ja tenen tota la informació. 

 

Per la sortida dels fortins es comenta que després del temporal del Gloria haurem de fer el 

recorregut uns dies abans per veure com ha quedat el camí i si és practicable. 
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També es comenta de poder demanar targetes d’autobús d’una zona per les persones de la 

comissió. 

 

En aquesta reunió expliquem tota la situació derivada del nou virus del Covid-19, fins ara 

tampoc no en tenim gaire ni quina evolució farà, per tant no sabem a dates d’avui si podrem fer 

activitats grupals, més endavant anirem veient quines possibilitats hi ha i si haurem d’anul·lar 

totes les visites guiades. 

 

  

7. Proposta de sortides guiades i noves activitats. 

 

Es parla de conferències, excursions, visites guiades.... 

 

En Manel Illas proposa poder fer una activitat nova amb l’associació d’Aviadors de la República, 

podríem mirar de fer-la cap al maig o principis de juny, ja veurem si serà possible. 

Aquesta associació proposa una xerrada sobre la història de l’aviació republicana ja que tenen 

documentació explícita sobre Mataró en temps de guerra. 

Tenen un equip d’historiadors, el senyor David Gesalí i el senyor David Iñiguez que podrien fer 

la conferència. 

Ens haurem de posar en contacte amb ells per veure com ho podem fer. 

 

Surt la proposta de fer una visita per les cinc sènies, cases emblemàtiques de Mataró, història 

dels pescadors, com era l’educació abans..... 

Fer recerca de noves històries com la d’un hospital del maquis a Mataró..... 

 

8. Exposició “Mataró anys 30” a les biblioteques. 

 

Es proposa poder portar l’exposició de Mataró anys 30 a les dues biblioteques de Mataró, la  

d’Antoni Comas i la Pompeu Fabra.  

D’aquesta proposta ja tenim dates: 

 

Del dilluns 14 al divendres 25 de setembre a l’Antoni Comas 

I del 29 de setembre al dimecres 14 d’octubre a la Pompeu Fabra 

 

D’aquestes dates es proposa escollir una data per poder fer la presentació del projecte de la 

història del tèxtil, amb una conferència sobre els anys 30, lligant-t’ho amb l’exposició a les 

biblioteques. 

 

9. Diversos. 

 

 

 

No hi ha més punt a tractar 

 

 

 

 
Carla Mulet 

Tècnica de gent gran 

Carrer Juan Sebastian Elcano, 6 

08302 Mataró 

Tel. 937582626/ 607218279 


