Ajuntament de
Mataró

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

Dia: dimecres 16 de desembre de 2020
Núm: 6
Hora: 10 hores
Lloc: Plataforma Zoom
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. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sr. Manel Martin
Sr. Joan Bassas
Sra. Angela Banegas
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran.
S’excusen:
Sra. Josefa Jaime, Casal de Gent Gran de Rocafonda
Sra. Teresa Anglada
Sra. Rosa Pegueroles
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Repàs de la web.
Proposta de visita guiada de les llambordes “Stolpersteine”.
Possible gravació a centenàries.
Coordinació a Mataró de tots els actes relacionats amb la memòria històrica.
Projecte nou de fotografia per fer història abans i després del Covid.
Diversos.

1. Repàs de la web.
En aquest format com que deixa fer compartir pantalla, tots hem anat mirant la web i repassant
alguns temes.
De tots els canvis parlats a la reunió passada ja s’han fet, s’ensenya com queda.
Fem un ràpid repàs i de moments no s’ha de canviar res més.
Decidim posar també el treball d’en Martí sobre Mathausen.
Quedem que tothom quan pugui es miri a casa amb més temps la web ja que a cada reunió
l’anirem repassant
www.memoriagentgran.cat

Servei Igualtat i Diversitat Ciutadana
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2. Proposta de visita guiada de les llambordes “Stolpersteine”.
Sobre la proposta de fer visites guiades, s’explica que s’ha parlat amb l’entitat que va proposar a
l’Ajuntament aquest projecte, ells comenten que en el projecte que van presentar també van
proposar de fer diverses visites guiades.
S’ha parlat amb turisme també per explicar aquesta nova activitat i per ells ho veuen molt bé i
ens ajudaran en el tema de fer difusió i de fer les inscripcions, en aquests moments no s’estan
fent visites guiades, esperarem després de gener a veure com estan les mesures covid i si hi ha
possibilitats de fer aquestes visites guiades.
El grup comenta de preparar la visita amb una primera explicació de en que consisteix aquest
projecte, buscar informació, explicar una petita història sobre Mauthausen i explicar la petita
bibliografia del llistat de les 15 persones que tenen la llamborda al seu nom, des del grup de
recerca ens han enviat més documentació més detallada de totes les bibliografies de les persones.
S’acorda que es farà una reunió conjunta amb el grup de Recerca de la memòria històrica per fer
conjuntament la preparació de les visites guiades.

3. Possible gravació a centenàries.
S’explica la possibilitat de fer les gravacions via online a les dues persones centenàries que ens
van quedar per fer.
Els membres de la comissió no veuen clar poder fer les gravacions amb aquest mètode i creuen
que serà millor esperar a poder fer les entrevistes presencialment.
L’entrevista amb l’Helena Itxart demanarem al seu net a veure si pot fer l’entrevista ell i poder-la
gravar.
4. Coordinació a Mataró de tots els actes relacionats amb la memòria històrica.
S’explica que s’ha enviat un correu electrònic a totes les entitats relacionades amb la memòria
històrica de la ciutat per poder tenir una coordinació en relació a l’organització d’actes, totes
estan d’acord en fer aquesta coordinació. S’ha demanat a cultura poder fer una taula de treball
amb totes aquestes entitats i fer una reunió cada trimestre per poder fer aquesta coordinació. La
taula la lideraria Direcció de cultura a través del Pla de Memòria de ciutat. Estem a l’espera de
tenir una reunió amb cultura per parlar d’aquest tema.
5. Projecte nou de fotografia per fer història abans i després del Covid.
En relació en aquest tema surten projectes nous, un dels projectes podria ser enviar informació
generalitzada al correu del gga o per WhatsApp per demanar que ens passin fotos antigues de
Mataró per poder penjar a la web, o fotos relacionades amb el covid, abans i després.
Demanaríem que aquestes fotos ens les passin per WhatsApp i la Carla les aniria penjant en un
apartat nou en el menú de galeria de fotos amb el nom de cada persona que ens passi la foto,
d’aquesta manera també aprofitaríem fer difusió de la pròpia web.
6. Projectes nous.
Es proposa un nou projecte, es poder fer gravacions a diferents històriadors/es de Mataró parlant
de temes concrets, surten com exemples gravar el sr. Cusachs parlant de la història de l’hospital
ja que ha fet un llibre o a la Pilar Gonzalez sobre les botigues antigues de Mataró, i així anar fent
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gravacions curtes com si fossin capsules que parlin de temes concrets i poder-les penjar també a
la web com a capsules d’històries de Mataró.
També es comenta a dues persones a tenir a llista per poder-les gravar un es en Comeron,
director de cine i en Guanyabens d’Aules Sènior.
S’explica una reunió que s’ha fet amb els coordinadors dels diferents espais joves de la ciutat, i
ens proposen una activitat nova enllaçant el projecte del tèxtil amb el dia 8 de març de la dona
treballadora, l’activitat consistiria en:
Taller sobre l’accés de la dona al món laboral, en el qual es posen de manifest aspectes clau com
les possibles discriminacions que es poden patir per raó de la maternitat, la conciliació familiar,
diferències salarials o masculinització/ feminització de diverses professions.
Ruta fotogràfica per les fàbriques tèxtils de la ciutat, amb l’acompanyament d’ un historiador/a.
Davant de cada façana ens aturarem i obrirem una llauna de fum lila en record de les víctimes
assassinades a la fàbrica Triangle Shirtwaist el 25 de març de 1911 a Nova York (en el seu 110è
aniversari). Les joves faran una fotografia a les façanes de les fàbriques com més els agradi:
selfie, retrat, panoràmica, etc.
El col·lectiu de joves elaboren preguntes a dones relacionades amb les fàbriques tèxtils a Mataró
i l’accés de la dona al món laboral. Així mateix es realitzarà una cerca de fotografies antigues de
dones a les fàbriques tèxtils de Mataró.
Amb el recull de fotografies, informacions recollides a la ruta, preguntes en format entrevista
elaborades a dones que treballaven a les fàbriques tèxtils de Mataró, el col·lectiu de joves
elaborarà un MyMaps amb aquest contingut.
Les activitats que composen el projecte són:
Sessió Dones i accés al món laboral
Sessió Ruta històrica per les fàbriques tèxtils de Mataró i realització de fotografies,
acompanyats/des per una persona experta en història de la ciutat.
Sessió Preguntes a dones antigues treballadores de les fàbriques: format podcast o audiovisual (a
decidir segons interessos juvenils).
Elaboració MyMaps amb la informació treballada. Us poso un exemple de que és un MyMaps.
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7. Diversos.
Arrel d’aquest projecte decidim buscar informació sobre les diferents fàbriques tèxtils que van
existir a Mataró i mirar de trobar algun llibre que parli de la seva història.
No hi ha més temes a treballar, i s’acorda que els properes reunions les farem via telemàtica
També s’acorda gravar la reunió i passar-la per whatsapp per a les persones que no han pogut
assistir.
No hi ha més punt a tractar

Carla Mulet
Tècnica del servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana
Carrer Juan Sebastian Elcano, 6
08302 Mataró
Tel. 937582626/ 607218279
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