Ajuntament de
Mataró

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN
Dia: dijous 14 de febrer de 2019
Núm: 2
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
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda.
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sr. Joan Bassas, particular.
Sr. Victor Ligos, historiador
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran.
Sra. Elisabeth Ruiz, regidora de gent gran activa.
S’excusen:
Sra. Roser Pérez, particular
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sra. Rosa Pegueroles, membre comissió de ràdio i mitjans de comunicació
Ordre del dia
1. Informació sobre la reunió amb direcció de cultura amb les conservadores del museu del
tèxtil.
2. Proposta per explicar la comissió als casals i entitats de la ciutat.
3. Traspàs del fons de les gravacions fetes de la comissió a l’arxiu municipal.
4. Informació sobre l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts.
5. Com fer difusió de les dues rutes guiades.
6. Diversos.

1. Informació sobre la reunió amb direcció de cultura amb les conservadores del museu
del tèxtil.
Primer de tot en Victor Ligos, explica el projecte que estan portant a terme sobre la història del
Forn del vidre, és un projecte que estan fent conjuntament amb l’arxiu comarcal, hi hauran
durant aquest any varies activitats, exposicions, activitats artístiques... El 13 d’abril es farà la
presentació del projecte al teatre Monumental.
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Es fa un resum de la reunió amb les conservadores del museu, i s’explica que han trobat molt
bona idea poder anar a les entitats de Mataró, passar el documental i parlar sobre voler recuperar
la història del tèxtil de Mataró. Es parla de poder fer un fitxa individual amb preguntes per fer un
inventari de possibles persones a les que poder gravar sobre la temàtica del tèxtil a Mataró. S’ha
de pensar quines podrien ser les preguntes a fer.
2. Proposta per explicar la comissió als casals i entitats de la ciutat.
Es parla sobre l’activitat d’anar als casals i explicar que fa la comissió, pensem amb l’activitat de
poder fer un cinefòrum, i pasar una pel·lícula sobre la fàbrica de Can Marfà i la història del
tèxtil, passem la pel·lícula que dura 12 minuts, tothom la veu molt bé i queda acceptada per
poder fer el cinefòrum.
Per fer el cinefòrum aniríem als 13 casals de la gent gran i altres entitats com les Esmendies o
potser també alguna associació de veïns o vocalia de dones.
Es comenta que potser estaria bé poder fer un tríptic que expliqui que és la comissió, el tríptic ja
s’ha fet, i es passa a tothom per veure que els hi sembla, queda acceptada ara falta només fer la
fitxa de recollida de dades per les persones que ens vulguin explicar la seva història en relació al
tèxtil.
3. Traspàs del fons de les gravacions fetes de la comissió a l’arxiu municipal.
S’informa que s’ha fet inventari de totes les gravacions, i es pasa una copia de cada gravació i
l’original del document de l’autorització de cada gravació. El dimecres 20 després d’anar al Cor
de Maria portarem totes les copies de les gravacions a l’arxiu municipal, un cop fet aquest pas, es
farà un decret on posarà tot el traspàs d’aquesta documentació.
En el futur totes aquestes gravacions es podran visualitzar des de l’arxiu municipal i l’arxiu
comarcal.
4. Informació sobre la difusió de l’exposició anys 30 i projecte anys 40 als instituts.
Es fa un repàs de les demandes ja fetes i es pasa les dates que han demanat l’exposició i
testimonis el Cor de Maria, els dies que demanen l’exposició i la maleta són del 15 de febrer al
25 de febrer i el dia que s’ha d’anar fer de testimonis serà el 20 de febrer de 9 a 11 h. de les 9 a
les 10 h serà una classe i de 10 a 11h l’altre classe de 4t d’ESO.
Les persones que faran de testimonis seran l’Agustí i en Manel si algú d’ells no hi pogués anar hi
aniria en Joan Martí, les temàtiques que han demanat són: Explicar experiències de visa: com era
l’escola, vida quotidiana, aspectes lúdics, com es treballava.....
Durant aquest mes ha entrat una nova demanda de testimonis pel dia 7 de maig de 12 a 13h a
l’escola del Turó, l’any passat ja hi vam anar.
També han demanat la ruta pels llocs emblemàtics durant la guerra civil el 14 de maig de les
11’15 fins les 12’30h, s’haurà de parlar amb en Victor per veure si li va bé.
5. Con fer difusió de les dues rutes guiades.
Tornem a informar de les dues dates. El recorregut el farem el dissabte 13 d’abril a les 10h i el
punt de trobada l’hem canviat i el farem davant de la nau Gaudí. En Manel informa que des de
turisme no han posat en la seva difusió del nou lloc de sortida, haurem d’avisar que facin el
canvi.
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La sortida al fortins la farem el dissabte 11 de maig, hem canviat l’hora perquè al ser dissabte els
tres surten més tard, per tant la sortida serà a les 9’45h també està afegit al cartell.
Es pasa un cartell a tots els membres de la comissió perquè tothom ho tinguem en compte.
6. Diversos.
En Manel i l’Agustí comenten una reunió que vam tenir el dia 17 de gener a l’arxiu comarcal
amb persones represaliades de Mataró. Hi havia diverses persones que van explicar la seva
història, l’objectiu de la trobada es poder fer algun projecte conjunt on poder gravar aquestes
persones i que no perdem aquests testimonis amb les seves vivències. No s’ha quedat en cap altre
reunió.
S’informa dels actes que es faran en relació a la ruta de l’exili. No tenim més informació, quan la
tinguem ho passarem per whatsapp.
La regidora informa que es te noticies que hi ha moltes probabilitats que el fortí nº1 pugui ser
rehabilitat a través d’una subvenció demanada pel consell comarcal i que han proposat poder fer
una ruta guiada per tots els fortins de varies poblacions de la comarca.
Es proposa poder fer una visita guiada per l’arxiu de Santa Maria.
No hi ha més temes i es dona per acabada la reunió

Propera reunió 14 de març de 2019

Carla Mulet
Tècnica de gent gran
Carrer Juan Sebastian Elcano, 6
08302 Mataró
Tel. 937582626/ 607218279
gga@ajmataro.cat
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