Ajuntament de
Mataró

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

Dia: dijous 8 de juny de 2017
Núm: 6
Hora: 10 hores
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)
Assisteixen:
Sr. Manel Martín, particular
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sr. Joan Bassas, particular
Sra. Roser Pérez, particular
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sr. Ramon Salicrú, particular
Sr. Manel Cusachs, particular
Sra. Isabel Tirado, particular
Sr. Francesc Villà, particular
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran
Sra Montse Cusachs, tècnica de gent gran
S’excusen:
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sr Paco Muñoz, Associació de la Gent Gran de Parc
Sr. Enric Serra, particular
Sra. Rosa Pegueroles, membre comissió de ràdio i mitjans de comunicació
Ordre del dia
1. Informació sobre l’exposició anys 30.
2. Valoració de la ruta dels fortins.
3. Proposta de com continuar la visita guiada als llocs emblemàtics.
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Avinguda de Puig i Cadafalch, 101 1er pis
08303 Mataró
93758 26 26 / 93 702 28 97

4. Informació sobre el consell municipal de la gent gran i pressupostos
participatius.
5. Informació sobre la comissió de seguiment dels actes d’en Peiró.
6. Intergeneracionals sobre els anys 50-60.
7. Diversos.
Noves incorporacions. Es presenta la comissió de memòria històrica i els projectes
que es porten a terme.
1. Informació sobre l’exposició anys 30.
L'exposició anys 30 que té 8 plafons, una maleta pedagògica i els testimonis.
La valoració del Cor de Maria on hi van anar l’Angelina, en Manel i en Josep M és
molt bona: l'alumnat està molt pendent i fa preguntes. Les noies van preguntar més
que els nois. Als testimonis els agrada molt fer aquestes col·laboracions.
El que veiem que falta és un guió o bé que es passi directament a les preguntes de
l'alumnat i controlar els temps.
En Ramon Salicrú diu que una possibilitat és fer un guió i repartir amb els
testimonis de quin tema parlarà cada un.
En Quico Villa comenta que acotar les intervencions és important i passar a
preguntes concretes i per blocs. Potser el professorat no sap què explicaran els
testimonis i seria bo que ho coneguessin.
La Isabel Tirado explica que una bona cosa seria que el professorat preparés
preguntes. Important deixar molt temps per peguntes. Que els testimonis expliquin
de què parlaran. Caldria preguntar al professorat quin tema o temes volen tractar.
2. - Valoració de la ruta dels fortins.
Al Ple s'aprova que els fortins cal catalogar-los. Ara els volem restaurar i
senyalitzar. La senyalització del número 1 (al costat del club nàutic) és complexa
perquè depèn de Madrid. Ara estem pendents de saber com es va senyalitzar el
1714, l’Alguer...per veure com seguim.
L'Ajuntament no està massa pel tema i es passa la pilota de qui ho hauria de fer.
A la ruta del dia 24 de maig, van venir 22 persones, la gent va quedar molt
contenta de l'exposició d'en Manel i de l'Agustí.
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3. Proposta de com continuar la visita guiada als llocs emblemàtics.
La ruta que feia la Margarida Colomer. A la reunió que varem fer amb
historiadors/es de Mataró va sortir en Victor Ligos com a voluntari per fer-la. Ell
es posarà en contacte amb la Margarida perquè aquesta li expliqui els detalls de la
visita guiada.
La visita guiada es fa un cop l'any.
L’última edició es va fer amb les audioguies i va anar molt bé perquè hi van
assistir 70 persones.
4. Informació sobre el consell municipal de la gent gran i pressupostos
participatius.
Al consell del dia 2 van sortir dues propostes votades:
- arreglar les voreres de Mataró
- posar una font a la plaça Santa Anna
La proposta dels fortins, recordem que es pot fer a nivell individual.
5. Informació sobre la comissió de seguiment dels actes d’en Peiró.
No tenim la informació, en Joan Marti és la persona que va anar a la reunió i avui
ha excusat la seva presència a la reunió.
6. - Intergeneracionals sobre els anys 50-60.
El passat dia 29 de maig es va fer una reunió amb historiadors/es de la ciutat per tal
de poder tenir una persona que substituís la Margarida Colomer a la ruta dels llocs
emblemàtics i explicar-los el treball que es feia des de la Comissió de Memòria
històrica i convidar-los a venir a les reunions per poder veure com podem
col·laborar donat que tenen una experiència i saber que és molt valuosa per
assessoraments i futurs projectes.
Una de les idees que va sortir a la reunió va ser començar a treballar els anys 5060, veure quin material fer i com enfocar-ho.
En Ramon Salicrú explica que van ser anys de creixement urbanístic. Es podria
enfocar alguna activitat que expliqués com creixen els carrers i els barris perquè es
posen uns noms als carrers i no uns altres. I comenta que ell pot aportar material i
participar en aquest projecte.
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En Manel Cusachs proposa per una exposició de fotografies dels anys 50-60 i
comentem que l'arxiu també va comentar que volia treballar en aquest tema fent
exposicions de fotografies. Caldria comptar amb ells i lligar-ho.
7. Diversos.
Brigadistes: es localitzen 14 brigadistes internacionals inhumats a Mataró. S’han
trobat els familiars de les persones que estan enterrades al cementiri dels caputxins
l’any 1938. Són ciutadans d’Àustria, Canadà, Escòcia, EEUU, França, Itàlia,
Regne Unit i Suècia. Al Ple Municipal de maig es va demanar que l’alcalde
notifiqués oficialment a les famílies i els facilités que poguessin venir a mataró.
Cens simbologia franquista a Mataró. Memorial democràtic en van trobar 73 i
ens han demanat la col·laboració. Veurem com podem treballar conjuntament.
Sessió fotografies: dia 12, dilluns, hi ha una nova sessió de fotografies.
Material: es reparteix la presentació dels anys 40 per si algú li vol donar una
última ullada ara que s’han afegit totes les esmenes que es van dir. Si algú en vol,
podem fer més còpies...
Es reparteixen els llibrets que es van llegir a la ruta guiada dels llocs emblemàtics
amb textos de Peiró.
Manel Cusachs: proposa que ell pot fer una visita guiada al cementiri que fa 200
anys per setembre/octubre.
Quico Villà: proposa poder fer una pràctica per preparar les exposicions a les
escoles de cara a setembre.
Roser: explica que hi ha una casa al carrer Sant Benet molt antiga i demana que
seria interessant saber-ne la història. En Manel Cusachs diu que potser l'Enric
Subinyà en pot saber algun cosa. Farem el contacte.
Campanya del glaucoma i degeneració macular: Informem de la campanya de
l'IOTT que fan la prova gratuïta, dia 3 de juliol a Parc, 4 a la Llàntia, 5 i 6 a Oriol
Batista i el dia 7 a Cirera.
Passarem data per setembre de la propera reunió.
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