
 

Servei de Família 
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: 20 de setembre 2012 
Núm.: 8                             Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                        Lloc: carrer sant Josep 
 
Hi assisteixen: 
Josefa Jaime 
Carme Díaz 
Àngel Calvo 
Guadalupe Angelina  
Jeanine Paretilla 
Carla Mulet  
 

S’excusen: 
Joaquim Dorda 
Jaume Carbó 
Emili Amorós  
Josep Noè 
Vicenç del Rio 
Begoña Monge 

Ordre del dia 
 
1. Entrevistes sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
2. Projecte de Mataró anys 40. 
3. Acte d’homenatge als membres de la comissió que ja no hi son. 
4. Proposta de recuperar la memòria de la masia de Can Miralles. 
5. Poder fer actes per recollir diners i tenir pressupost propi de la comissió. 
6. Diversos. 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Entrevistes sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
 

• Es fa un repàs de les entrevistes fetes. 
• La reunió amb el director de Cultura, en Josep Maria Torrent, encara la tenim pendent 

de fer. 
• Es parla que a principis d’octubre tornarem a començar a fer entrevistes els divendres, 

s’ha de tornar a fer una llista amb les persones que entrevistarem. 
• Es comenta que amb l’entrevista al senyor Santi Estrany hem tingut problemes tècnics 

i s’haurà de tornar a fer l’entrevista, el dia que quedem amb ell també vindrà la 
Jeanine. 

• Es parla de poder fer l’exposició de cara a l’any 2014.  
 
2. Projecte de Mataró anys 40. 
 

• S’explica  que a l’octubre s’inicia el grup de treball pels professors d’història que 
vulguin participar en aquesta activitat. 

• L’activitat consisteix en: 
 
 
 



 

Descripció  
La Postguerra a Mataró és un període de la nostra història local que té una 
potencialitat didàctica important i, en canvi, no s'hi aprofundeix en tota la 
seva extensió als centres educatius de la ciutat. Per aquest motiu, el grup 
impulsor de la iniciativa, juntament amb docents en actiu, vol crear i 
experimentar propostes didàctiques que l'apropin als nostres alumnes de 
secundària.  

    
Observacions  Activitat que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró 

(IMAC-Museu de Mataró), la Comissió de la Memòria Històrica de la Gent 
Gran (que depèn del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró) 
i el Centre de Recursos Pedagògics. 

    
Organització  Servei Educatiu Mataró  

    
E-mail  crp-mataro@xtec.cat  

    
Formador/a  Margarida Colomer (assessorament) i Montserrat Gurrera (coordinació)  

    
Objectius  -Conèixer documents i estudis existents sobre la Postguerra a Mataró per 

tal de valorar-ne la seva potencialitat didàctica.  
-Elaborar i experimentar material didàctic sobre la Postguerra a la ciutat 
per a ser utilitzat a les aules de secundària. 
-Utilitzar fonts i fons d'informació diversos. 
-Elaborar material en suport físic (dossier, maleta, etc.) i digital 
(gravacions, material produït, etc.).  
-Difondre el treball i les propostes mitjançant diverses vies: web, maleta 
pedagògica, xerrades, etc. 
-Proposar als centres educatius un treball intergeneracional actiu amb la 
implicació dels equips de mestres i gent gran de la ciutat.  

    
Continguts  -Història local de Mataró (1939 - 1975): Postguerra i repressió. 

-Material existent sobre el període de treball. 
-Els fons i les fonts on cercar la informació. 
-La recerca i metodologia històrica adaptada a l'ensenyament secundari. 

 
 
3. Acte d’homenatge als membres de la comissió que ja no hi son. 
 

• L’acte el faríem per les següents persones: Joan Bellavista, Francesc Tristany, 
Romuald Grané, Josep Maria Bellavista i en Francesc Barrera. 

• També prepararíem una projecció d’imatges i projectes de la comissió en que ells hi 
van participar. 

• El guió podria anar: 
1. presentació de l’acte 
2. actuació i projecció de fotos (Parc, coral o havaneres) 
3. parlaments de la comissió. 
4. actuació i projecció de fotos (Havana, poemes) 
5. parlament de la Margarida 
6. actuació i projecció de fotos (Gatassa, lectura d’una part del llibre d’en Romuald) 
7. parlaments dels familiars. 
8. cloenda amb el lliurament de la peça de fang als familiars 

 



 

• La data de l’acte seria: divendres 12 d’abril a les 18.30h. en el casal de gent gran 
d’Oriol Batista.  

 
4.  Proposta de recuperar la memòria de la masia de Can Miralles. 
 

• Tenim permís per poder penjar fotos de com era abans el casal d’Oriol batista de quant 
era la masia de Can Miralles, hem demanat a la família que ens porti fotos i les 
emmarcarem per poder penjar entre la zona de baix i les escales. 

 
5. Poder fer actes per recollir diners i tenir pressupost propi de la comissió. 
 

• Es parla entre tots i es pensa en poder fer loteria com a comissió, i posar un preu 
públic a divers material de la comissió per poder-ho vendre. 

 
6. Diversos 
 

• Es parla de pensar per les properes reunions de poder fer alguna activitat per recaptar 
fons per despeses de la comissió 

 
 
Carla Mulet  
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
Mataró,  setembre de 2012 


