Ajuntament de
Mataró

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

Data: 19 de març 2015
Núm.: 3
Hora: 10 h

Caràcter: ordinari
Lloc: sala reunions carrer Sant Josep

Assisteixen:
Sra. Carme Díaz, Associació de Gent Gran de Rocafonda
Sr. Manel Martín, particular
Sr. Joaquim Dorda, Associació de Gent Gran de l’Havana
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sra. Roser Pérez, particular
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda
Sr. Joan Bassas, particular
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran
Sra. Clara Roca, tècnica de gent gran

S’excusen:
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis
Difusió de l’exposició Mataró anys 30. Nova visita
Visites Guiades. Confirmar micròfon
Taula d’entitats de gent gran
Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis
S’explica que el mes passat es van acabar de gravar les entrevistes que quedaven pendents, en
total se n’han fet 21. S’ha pogut constatar que en dos entrevistes no s’ha enregistrat el so
correctament. S’acorda que s’intentarà repetir aquestes dues entrevistes que no han quedat bé.
S’explica que en Víctor Ligos ja està treballant en el projecte. Es comenta que recentment va fer
una xerrada a Ca l’Arenas sobre l’Escola Municipal d’Arts i Oficis.
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En Manel explica que va parlar amb en Víctor i aquest li va comentar que hi ha molt de material
per a l’exposició, de manera que una opció per tal que es pugui exposar tot, o gran part, és
exposar-ho en algun tipus de plafons apilables (com si es tractés d’un llibre gran).
La Carla explica que el Museu de Mataró té un pressupost destinat a aquesta exposició.
En Joaquim demana que en Víctor Ligos vagi venint de tant en tant a la comissió de Memòria
Històrica per explicar com està el projecte de l’exposició.
La Carla explica que tot i que la idea de l’exposició surt de la Comissió de Memòria Històrica,
cal tenir present que el plantejament és de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament i en Víctor és qui
desenvolupa el projecte com a comissari de l’exposició. Tot i així, es va acordar amb en Víctor
que aquest aniria passant per la Comissió per informar de com està el projecte.
Es comenta que a l’anterior reunió d’aquesta comissió es va parlar sobre el fet que estaria bé que
a partir del mes de setembre en els casals de gent gran hi hagués publicitat relativa a l’exposició
de l’Escola d’Arts i Oficis, amb algun objecte o dibuix (que tingui relació amb l’exposició) que
acompanyés el cartell. S’acorda que es posarà el cartell de l’exposició acompanyat d’un dibuix
fet per en Joaquim Dorda a l’Escola d’Arts i Oficis, concretament el dibuix de la màquina de tren
elèctrica. Caldrà fer reproduccions del dibuix i posar-les en paper cartró. Aquestes es repartiran
en els 13 casals de gent gran, els 8 centre cívics i també a les Esmandies. Tot això caldrà tenir-ho
preparat el mes de juliol, per així a principis de setembre poder-ho repartir en els diferents
espais.
S’explica que recentment s’ha inaugurat una exposició en el Museu de Mataró que també ha
estat muntada per persones de la ciutat. Estaria bé que els i les membres de la Comissió la
visitessin per així treure idees de muntatge per a la de l’Escola d’Arts i Oficis. L’exposició es
titula “Ciència viscuda” i estarà oberta al públic del 14 de març al 21 de juny, de divendres a
diumenge de 18h a 21h. Després d’aquesta exposició en el Museu hi haurà la de l’Escola
Municipal d’Arts i Oficis.
La Fefa explica que el seu marit té una caldera i una màquina de cosir molt antigues i pregunta si
les pot portar per alguna de les exposicions. La Carla explica que per l’exposició de l’Escola
d’Arts i Oficis han de ser objectes que tinguin a veure amb aquesta escola. També comenta que
els objectes antics que estiguin relacionats amb el gènere de punt es poden portar a la Fundació
Jaume Vilaseca, que en reben algunes.

2. Difusió de l’exposició Mataró anys 30. Nova visita
S’explica que aquest any ja tenim programades tres visites guiades a l’exposició Mataró anys 30,
una d’elles ens l’ha demanat la Residència i Centre de dia El Mirador de Mataró. Abans de fer la
visita guiada alguns membres de la comissió quedaran per preparar una mica com s’estructurarà
l’explicació de la visita. S’acorda quedar el dimecres 27 de març a les 11h al Cafè de Mar. Les
persones que hi aniran són en Manel, en Jaume i en Josep.
A l’inici de la visita caldria explicar breument la història de l’edifici del Cafè de Mar.
Les visites guiades seran les següents:
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Dijous 9 d’abril a les 11h al Cafè de Mar (vindran visitants des de la Residència El
Mirador).
Dimarts 28 d’abril a les 18h al Cafè de Mar.
Dimarts 2 de juny a les 18h al Cafè de Mar.

En Manel pregunta si l’exposició quedarà sempre oberta per si hi ha gent que la vol visitar. La
Carla explica que s’ha de reunir amb la nova directora del Cafè de Mar per parlar-ho.

3. Visites Guiades.
La Carla explica que el passat dilluns es va fer una visita guiada dels llocs emblemàtics de la
Guerra Civil amb un grup de 50 nois i noies d’ESO de l’IES El Turó. La visita va anar molt bé,
tot i així, no es va poder entrar a la presó perquè hi estaven fent reparacions, aquesta part es va
fer al pati del darrere. La Margarida Colomer va adaptar el discurs a l’edat dels nois i noies,
parlant de temes més generals. La idea és que durant aquesta setmana els nois i noies vagin
treballant el tema amb els seus/seves professors/es. Durant la visita es van donar fulletons.
La Carla explica que amb aquesta visita de dilluns es va estrenar el micro, el qual va costar 75
euros, per tant, encara queda un romanent de diners de l’associació.
Les properes visites guiades seran:
•

Visita guiada dels llocs emblemàtics de la Guerra Civil: 10 d’abril, començant per
l’Avinguda Jaume Recoder - cantonada Camí Ral.

•

Visita guiada dels Fortins: 20 de maig, començant a les 9:30 des de l’Estació.

Tots els membres de la comissió haurien de col·laborar en fer difusió de les visites programades.
S’entreguen cartells que qui vulgui pot agafar per fer-ne difusió.

4. Taula d’entitats de gent gran.
S’explica que la propera reunió per preparar la mostra d’entitats tindrà lloc el 24 de març a les
10h al Centre Cívic de la Gatassa. L’Angelina hi anirà com a representant de la Comissió de
Memòria Històrica.
Caldrà pensar quin material es col·locarà a la carpa de la Comissió de Memòria Històrica, caldrà
donar importància a l’exposició de l’Escola d’Arts i Oficis.

5. Diversos.
En Manel recorda que hi ha una agenda cultural de Mataró que es publica mensualment en paper.
En aquesta agenda hi surten totes els actes culturals de la ciutat.
S’explica que el dissabte 28 de març a les 19:30 hores tindrà lloc la inauguració del museu del
gènere de punt a Can Marfà.
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S’explica que ens van enviar correu per si algú de la comissió coneixia coses de l’edifici de La
Moderna, l’edifici entre el carrer Cuba i el carrer Josep Oriol. L’Angelina comenta que ella
recorda que era un cafè, també havia estat un lloc on les dones hi anaven a aprendre labors, etc.
En Joan Bassas explica que l’exposició de les motos antigues va anar molt bé. Queda pendent
que la Carla faci còpies del fanzine.
La propera reunió de la Comissió de Memòria Històrica tindrà lloc el dijous 16 d’abril a les 10h
a l’edifici de Cultura.

Clara Roca de Torres
Tècnica de Gent Gran
Mataró, 19 de març de 2015
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