
 

Regidoria gent gran 
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: 16 de juny de 2011 

Núm.: 5 

Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h 
Lloc: sala d’actes de Can Palauet 
 
Hi assisteixen: 
Emili Amorós  
Joaquim Dorda 
Àngel Calvo 
Josep Herrero 
Carme Diaz 
Jaume Carbó 
Encarna Siles 

Carla Mulet 
 
S’excusen: 
Vicenç del Rio 
Begoña Monge 
Guadalupe Angelina  
 
 

 
Ordre del dia 
 
1. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal d’arts i 

oficis. 
2. Valoració de la sortida dels fortins. 
3. Començar a treballar el projecte de Mataró anys 40. 
4. Diversos 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
 
1. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal 

d’arts i oficis. 
 

• S’explica com va anar la reunió explicativa del projecte amb les persones que 
van assistir a l’escola, amb l’equip de direcció del Miquel Biada, i el 
departament d’Educació. La reunió va anar molt bé i van sortir tots els punts que 
es van parlar en el projecte. 

• Es valora poder anar a parlar amb Cultura amb en Carles Marfà  responsable del 
museu per saber quines possibilitats tenim de poder muntar l’exposició en el 
museu i si es possible, de quines dates parlem. 

• Des del IES del Miquel Biada començaran a fer algunes gravacions i preparar la 
documentació per poder començar per l’any vinent algun treball de recerca. 

  
 



 

 
 
2. Valoració de la sortida dels fortins. 
 

• La sortida es valora molt bé, però va haver-hi molt poca afluència de públic. 
• Es decideix que per l’any proper poder fer la sortida en dia laborable, ja que fer-

la en dissabte es valora que no es bon dia perquè la gent vingui. 
• S’hauria de mirar en l’arxiu del Museu de Santa Maria si tenen fotos antigues 

dels fortins per poder fer la comparació de les fotos d’ara. 
• S’ha elaborat el llibret explicatiu dels fortins, tenim l’arxiu i s’han fet 

impressions amb la fotocopiadora de color, s’ha de buscar financiació per poder-
los imprimir per impremta. 

 
3. Començar a treballar el projecte de Mataró anys 40. 
 

• Es concreta poder començar a treballar anys 40 a partir del setembre, s’hauria de 
treballar sobretot el tema de les fàbriques, la època industrial a Mataró durant 
aquests anys, també es podria mirar de fer gravacions relacionades amb el tema i 
tornar a fer xerrades explicant-ho en els instituts. 

• Els dos eixos més importants a treballar serien com es vivia durant aquests anys 
i com es treballava. 

• Per la reunió del mes d’octubre hauríem de convidar a la Margarida Colomer per 
poder començar a preparar-ho, es titularà “post-guerra”.  

 
4. Diversos 
 

• S’explica la proposta de poder fer una fira de gent gran pel dia internacional que 
serà l’1 d’octubre, es comenta de poder tenir una carpa pròpia com a comissió de 
la memòria històrica, en Joaquim Dorda i en Jaume Carbó es responsabilitzarien 
del muntatge de la carpa. 

 
 
Carla Mulet  
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
 
 
Mataró,  16 de juny de 2011 
 


