Ajuntament de
Mataró

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

Data: 17 de febrer de 2011
Núm.: 1
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala de pintures de Can Palauet
Hi assisteixen:
Carme Diaz
Vicenç del Rio
Joaquim Dorda
Àngel Calvo
Joaquim Prims
Carla Mulet

S’excusen:
Begoña Monge
Guadalupe Angelina
Emili Amorós Ballester
Núria Aguilar

Ordre del dia
1. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal d’arts i
oficis.
2. Parlar sobre el tema dels búnquers i refugis.
3. Preparar els pròxims cinefòrums.
4. Parlar sobre la participació a la comissió
5. Informar de la mort del nostre company Francesc Barrera
6. Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal
d’arts i oficis.
•

•

En Joaquim ha anat al arxiu municipal a buscar més informació, sobretot ha
trobat informació sobre uns cursos en concret. També ha anat al arxiu de la
Caixa Laietana ja que tenen la informació sobre els cursos dels anys 40 en
davant. A partir de l’any 49 ja no tenen més informació, suposem que ho deuen
tenir a l’escola del Miquel Biada. També ha trobat més informació sobre els
anys de la guerra de com es trobaven per preparar els cursos.
S’han torbat més persones que van anar a l’Escola, s’està fent un recull de totes
elles per poder-les trucar i convidar a un dia de reunió per explicar-los el
projecte i poder fer un grup de treball.
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•

•

És proposa una possible data per fer la reunió explicativa del projecte a totes les
persones que van assistir a l’escola, a l’equip de direcció del Miquel Biada, a
responsables del departament de Cultura i el departament d’Educació. Es
proposa poder fer aquesta reunió el dia 30 de març al matí a Can Palauet, però
dependrà del que diguin els altres departaments.
Un cop feta la reunió on s’exposarà qui vol participar en aquest grup de treball
s’haurà de realitzar el projecte i fer el pressupost per poder anar a buscar
finançament.

2. Parlar sobre el tema dels búnquers i refugis.
•

•

•
•

S’ha parlat ja amb el consell de patrimoni per posar en l’ordre del dia la proposta
de catalogar els búnquers. Per poder fer-ho abans però hem de tenir una reunió
amb la Mariona Gallifa tècnica de la comissió per explicar tot el material que
hem recollit. En aquesta reunió hi anirem la Carla Mulet, la Margarida Colomer
i en Joaquim Dorda.
En Joaquim Dorda ha fet un treball de fer un plànol de com eren els búnquers,la
seva localització que conjuntament amb les fotos que va ser en el seu dia en
Josep Maria podrem fer un document per presentar en la comissió de patrimoni.
La Margarida Colomer ha fet el recull de tota la informació que té sobre quan es
van fer els búnquers a Mataró.
S’ha fet una fitxa tècnica de cada búnquer amb foto, plànol i alguna explicació
d’anècdotes.
Es proposa fer la propera sortida als fortins el dia 28 de maig i fer la màxima
difusió. S’hauria de mirar la proposta de poder demanar alguna subvenció per
poder pagar l’edició d’un llibret al igual que hem fet amb els recorreguts,
hauríem de demanar un pressupost d’uns 300 euros pel llibret.

3. Preparar els pròxims cinefòrums.
•

El casal municipal de gent gran de l’Havana faran un cinefòrum de cara a finals
de febrer, la pel·lícula serà “Las largas vacaciones del 36” ara s’ha de mirar com
muntem el debat de després de la xerrada i concretar el dia.

4. Parlar sobre la participació a la comissió
•

S’ha de pensar alguna proposta per poder fer que vingui més gent a la comissió,
ja que actualment som pocs i faltaria noves persones. S’hauria d’explicar que és
la comissió i donar a conèixer que tothom hi pot participar, no cal haver viscut
experiències durant la guerra sinó que la memòria històrica implica poder
traspassar l’experiència de la gent gran a la gent jove i pensar la manera de com
poder fer-ho.

5. Informar de la mort del nostre company Francesc Barrera
•

S’informa de la mort del nostre company, i s’acorda que es faci constar en acte
la gran pèrdua d’un company molt apreciat i estimat per a tota la comissió.

6. Diversos
•
•
•

S’informa que estaria bé poder anar algun dia a l’arxiu de l’escola dels escolapis
de Mataró per poder buscar informació.
Sobre el tema dels refugis estaria bé tornar-lo a rescatar i començar a treballar.
S’informa sobre el tema de la bòbila de Mataró i es pregunta com és que no s’ha
treballat mai sobre la seva història.

Carla Mulet
Secretària del Consell Municipal Gent Gran

Mataró, 28 de febrer de 2011

