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Ajuntament de 
Mataró 

                                                                                                              

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  

DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 

 
Dia: dijous 15 de desembre de 2016  

Núm: 10 

Hora: 10 hores 

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

 

Assisteixen: 

Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc 

Sr. Manel Martín, particular  

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

Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda 

Sra. Dolors Barrios, Grup Municipal Cup 

Sra. Roser Pérez, particular 

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

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

Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran 

Sra Montse Cusachs, tècnica de gent gran 

 

S’excusen: 

Sr. Joan Bassas, particular 

Sr. Josep Noè, particular 

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

 

Ordre del dia 

 

1. Mataró, anys 40. 

2. Dissenyar de nou el tríptic dels fortins.  

3. Dissenyar de nou el tríptic del recorregut. 

4. Dissenyar de nou l’exposició anys 30. 

5. Posar data a les dues sortides. 

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

7. Diversos. 
 

Desenvolupament de la reunió 

 

1. Mataró, anys 40.  

 

El historiador en Bernat Aranyó, ens ha comentat que no podrà fer la feina que li vam encomanar 

com a voluntari per fer el resum de Mataró anys 40 per després poder fer l’audiovisual, ja que té 

molta feina. 
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Finalment ho farà la Margarida Colomer com a persona especialitzada en història i donat que el 

llibre és el que ella mateixa va escriure, aquest import es pagaria amb pressupost 2017. 

La Dolors comenta que hauríem de tenir en compte historiadors que estan estudiant la carrera per 

poder fer aquesta tasca.   

Des de l’Ajuntament s’ha fet el contacte amb les universitats de Barcelona i la UB ens ha 

contestat dient que pel proper curs tindrà en compte la nostra proposta i la farà arribar a 

l’alumnat que ha de fer pràctiques per si hi ha alguna persona interessada en fer-les a la Comissió 

de Memòria Històrica. 

 

Surt el tema que no es demanen els testimonis per anar a les escoles o instituts i expliquem que 

hem tingut una reunió amb el Centre de Recursos Pedagògics de El Maresme en la qual hem 

convingut que la maleta i l’exposició la farem itinerant pels centres de Mataró per facilitar així 

que la puguin utilitzar. 

 

 

2. Dissenyar de nou el tríptic dels fortins. 

 

Està endavant  l’edició del nou díptic dels fortins amb els canvis que s’han demanat: canviar el 

nom de Club Nàutic per Centre Natació Mataró, canviant l’ordre de visita dels fortins...i s’han 

afegit els dos de Llavaneres. S’ha posat la web de la comissió i un cop editada passarem algun 

exemplar al regidor i l’arxiver de Llavaneres que han col·laborat. 

 

3. Dissenyar de nou el tríptic del recorregut. 

 

També hem revisat el llibret del recorregut dels llocs emblemàtics de la guerra civil. El llibret 

tenia faltes de contingut i errades de mecanografiat que s’han corregit. 

Ja s’han buscat totes les fonts de les fotos i s’han posat els peus de pàgina. 

Un cop fets els canvis es va enviar per correu electrònic a tota la comissió per tal de revisar-lo i 

proposar canvis o detectar errades. Donat que no hi ha hagut cap esmena, el donem per definitiu. 

S’imprimiran 1.000 exemplars. 

 

4. Dissenyar de nou l’exposició anys 30. 

 

Els roll up d’anys 30 ja estan fets, hem afegit l’adreça web a totes les pàgines. 

Es va fer una reunió amb el Centre de Recursos del Maresme per fer que l’exposició i la maleta 

sigui itinerant durant el curs escolar per les escoles de Mataró. Ara que tenim tot el material, ens 

posarem de nou en contacte amb ells per tal de posar-ho en marxa. 

 

Amb l’arxiu municipal també es va parlar de fer sessions amb la gent gran i amb fotos antigues 

per tal de recordar la història dels llocs i de les persones a través de sessions de grup. Tornarem a 

parlar-ne amb l’arxiu per tal de que es facin, donat que fins ara no se n’ha fet encara cap a 

Mataró i sabem que es fan a Blanes i a Banyoles i poblacions dels voltants de Banyoles. 

 

5. Posar data a les dues sortides. 

 

Es proposa com a data de la propera sortida del recorregut el dissabte dia 8 d’abril a les 10 

hores.  

 

Proposem com a data de la ruta dels fortins el dia 24 de maig (dimecres) al matí. El lloc de 

trobada és l’estació de Mataró de tren. 
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La sortida que es va fer el dia 26 de novembre fa de mal valorar donat que era un dia que 

amenaçava pluja, cosa que podia haver frenat a possibles participants. Va tenir una durada de 2’5 

hores i hi varen assistir 12 persones. 

 

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

 

Es commemoraran els 75 anys de l’afusellament de Joan Peiró. S’ha creat una comissió 

ciutadana en la que se’ns ha demanat la nostra col·laboració. 

 

S’han fet tres reunions, a la segona hi va anar en Manel Martin i a la tercera hi ha anat en Joan 

Martí. 

 

Es varen decidir les activitats a fer que consten de conferències i altres actes en memòria de la 

seva figura. Hi ha moltes entitats organitzadores. 

 

Ens han demanat poder tenir les gravacions que hem pujat al web i els en farem una còpia perquè 

les pugui utilitzar per l’audiovisual. 

 

El material que està pujat a la web és públic i qui el va fer o cedir ha signat que el cedeix per 

utilitzar-lo per actes de memòria històrica. 

 

 

7. Diversos. 

 

- El material que les persones donen a la Comissió han de signar un document on es 

contempla la donació perquè si en algun moment la comissió desaparegués tot el material 

quedaria en mans de l’arxiu municipal. 

- En Manel explica que va anar a una visita guiada on es feien servir audioguies que 

funcionaven molt bé i que podríem utilitzar. Hem demanat pressupost per llogar-les i el 

preu està en 2€ l’audioguia i 20€ per portar i recollir ( aquests 20e es paguen sense tenir 

en compte la quantitat d’audioguies que es lloguen). Es podria tenir en compte per quan 

es fa la visita dels lloc emblemàtics degut al soroll que hi ha al carrer i que facilitaria que 

s’entenguessin les explicacions. Si es fes caldria fer inscripcions prèvies per saber 

quantes en calen, mirarem si a nivell de pressupost es pot assumir i com fer les 

preinscripcions. 

- Es proposa per l’any que ve fer un “jo poso” per poder celebrar amb la comissió les 

festes, que a la reunió del mes de novembre quedi lligat qui porta què. 

 

  

La propera reunió tindrà lloc el dijous 12 de gener a les 10h al Centre Cívic de Cabot i Barba 

(plaça Miquel Biada, 5)   

 

 

 

 

 


