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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 
 
Dia: dijous 16 de març de 2017  
Núm: 3 

Hora: 10 hores 

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

Assisteixen: 

Sr. Manel Martín, particular  

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

Sr Paco Muñoz, Associació de la Gent Gran de Parc 

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

Sr. Joan Bassas, particular 

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

Sra. Roser Pérez, particular 

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

Sra. Rosa Pegueroles, membre comissió de ràdio i mitjans de comunicació 

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. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

 

Ordre del dia 
 
1. Mataró, anys 40  

2. Informació sobre la reunió per celebrar els actes d’en Joan Peiró  

3. Valoració de l’acte de presentació de l’exposició Mataró anys 30 

4. Valoració de l’acte de difusió del Programa d’identificació genètica de la Generalitat de 

Catalunya 

5. Mostra d’entitats de la gent gran 

6. Diversos 
 

 

 

Presentem la nova component del grup: Rosa Pegueroles i se li explica el que ha fet la comissió i 

el que té previst fer. 
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1. Mataró, anys 40.  
 

Hem  fet la revisió del document que ha fet la Margarita Colomer sobre els anys 40, no és el 

definitiu i el podem fer arribar per correu electrònic per poder-lo revisar. Repassem les parts del 

document. Hi ha moltes fotos de les que la Margarita Colomer està buscant l’origen per posar els 

peus de pàgina. 

 

Pàgina 11 del document, a la segona diapositiva hi ha l'últim paràgraf que no s'entén prou bé i 

que demanarem que l'expliqui millor. 

 

La Rosa Pegueroles explica que hi troba a faltar un apartat amb la ràdio, en la que quan 

s'acabaven els programes calia dir "Viva Franco y arriba España". 

 

L'IES Arquera ens va demanar anar a l'institut per explicar els anys 40. Valoren positivament la 

trobada.  Hi van anar en Manel i l'Agustí. En Manel proposa que l'institut ens facin arribar de què 

han parlat a l'aula per centrar-se més en el que els pot interessar. 

 

Al Miquel Biada estan treballant la Guerra Civil i tenim una reunió amb el cap del departament 

de socials per oferir la xerrada. 

 

 

2. Informació sobre la reunió per celebrar els actes d’en Joan Peiró.  
 

Dimarts 13 de febrer es va fer la reunió de la comissió. Hi va assistir en Joan Martí. L'acte de la 

reunió ens la faran arribar per correu electrònic. Estan preparant molts actes. L'Ajuntament 

aporta 12.000e (pressupost total 50.000e) i es proposen pujar el projecte a internet perquè la gent 

pugui col·laborar-hi monetàriament. Es vol fer una placa on va viure al carrer del Rierot. 

 

S'explica que es llegiran textos durant la visita guiada del 8 d'abril. I expliquen altres actes que es 

portaran a terme. 

 

Es llegiran 6 textos durant la visita guiada, es passen les copies dels mateixos. Es donarà el 

llibret i els textos. 

 

Un dels textos el llegirà una persona de la comissió. Es proposa que ho faci en Manel Martín. 

 

La visita serà el dia 8 d'abril a les 10 del mati, lloc de trobada avinguda Jaume Recorder 

cantonada camí Ral. 

 

A la visita tindrem auriculars per les persones assistents, per saber quants en necessitem s’ha de  

fer les  inscripcions.  

S'ha fet un cartell on hi consta com inscriure's a través de Turisme: Oficina de Turisme de la 

Riera, 48. al telèfon 937582698 o al correu turisme@ajmataro.cat horari oficina de 10 a 13 i de 

17 a 19 h de dimarts a dissabte, diumenge de 10 a 14h. Data màxima 5 d'abril a les 19 hores. 

 

En Manel Martín explica que les rutes de memòria històrica no estan a la propaganda de Turisme 

per un error. Haurem de fer més difusió. L'Ajuntament ens ha demanat disculpes. 

Refarem els cartells i els passarem per poder-los repartir i fer difusió. 

 

A la ràdio hi anirà en Manel Martin per explicar l'acte al programa, demanarem que la Margarita 

Colomer expliqui la part d'història d'en Peiró. 
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En Joan Marti exposa que com a comissió hauríem d'implicar-nos més amb la figura de Josep 

Puig i Cadafalch.  En donar-lo a conèixer. Malgrat hi ha l'entitat amics d'en Puig i Cadafalch, 

proposa que el fem visible. 

 

3. Valoració de l’acte de presentació de l’exposició Mataró anys 30 
 

L'acte va anar bé, hi va participar un institut. Satorras té l'exposició fins el 5 d'abril.  

 

Buscarem el correu electrònic de les persones que porten la història a les escoles per explicar-lis 

directament. 

 

 
4. Valoració de l’acte de difusió del Programa d’identificació genètica de la Generalitat de 

Catalunya 
 

Es va fer l'acte a l'espai Gatassa, la Generalitat va fer una molt bona exposició del projecte.  

 

L'Agustí Serrano explica que va aportar un document d'un familiar seu que va desaparèixer a la 

batalla de l'Ebre, la Generalitat va fer fotografies del document. Explica la importància del 

documental que fan a TV3 "Trinxeres". 

 

Van explicar que a Mataró hi ha 47 persones desaparegudes que s'han apuntat a aquest programa. 

 

5. Mostra d’entitats de la gent gran 
 

Es va fer la reunió preparatòria el dia 15, totes les comissions del consell estaran juntes en una 

sola carpa. 

 

6. Diversos 
 

S’explica la nova activitat per anar a l'arxiu comarcal i municipal per observar fotos, primer ho 

farem els membres de la comissió de memòria històrica per reconèixer llocs, 

persones...l’activitat es farà els primers dilluns de cada mes de 10 a 12 hores. Si el primer dilluns 

és festa, serà el segon dilluns de cada mes. 

 

Dates 3 d'abril, 8 de maig, 12 de juny i 3 de juliol. Primer pis de can Palauet. 

 

 

S'entreguen les entrades de la segona part del Festival de la Gent Gran. 

 

 

 

 

La propera reunió tindrà lloc el dijous 20 d’abril a les 10h al Centre Cívic de Cabot i Barba 
(plaça Miquel Biada, 5)   
 
 
 
 

 


