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

Data: 18 de novembre de 2010 

Núm.: 9 

Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h 
Lloc: sala de pintures de Can Palauet 
 
Hi assisteixen: 
Joaquim Dorda 
Emili Amorós Ballester 
Vicenç del Rio 
Carme Diaz 
Begoña Monge 
Manel Fortin 
Carla Mulet 
 

S’excusen: 
Àngel Calvo 
Joan Navarro 
Joan Bassas 
Guadalupe Angelina  
Francesc Barrera 
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 l’acte que vol fer el Puig i Cadafalch pel 29 de novembre. 
3. Parlar sobre el tema dels búnquers i refugis. 
4. Preparar els pròxims cinefòrums. 
5. Passar calendari de les pròximes reunions 
6. Parlar de la web de la comissió. 
7. Diversos 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
 
1. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal 

d’arts i oficis. 
 

• S’explica com està el tema i es llegeix la relació de persones que ja sabem que 
ens poden explicar coses sobre l’Escola. 

• Es queda per poder anar a l’arxiu municipal i poder recollir informació sobre 
l’Escola, es queda pel dia 2 de desembre per poder-hi anar uns quants i agafar 
apunts sobre el que hi hagi d’informació. 



 

• Per la pròxima reunió es queda en fer un llista de tots els alumnes i professors 
per poder contactar amb ells i ja dir-los quin dia fem la reunió conjunta entre 
tots. 

• La reunió de treball s’hauria de pensar en fer un dia de febrer a la pròxima 
reunió parlarem d’una possible data. 

• S’ha de contactar amb en Santi Estrany. 
 

 
2. Parlar sobre l’acte que vol fer el Puig i Cadafalch pel 29 de novembre. 
 

• L’acte no es farà per aquesta data sinó que s’ha quedat en fer-se pel dilluns dia 
13 a les 6’30 de la tarda al casal municipal Santes-Escorxador, amb el títol 
Retrats de Memòria, es demana que tothom de la comissió faci molta difusió 
perquè vingui molta gent. 

• Ja tenim els cartells fets de l’acte, l’han fet els alumnes del Institut Puig i 
Cadafalch. 

 
3. Parlar sobre el tema dels búnquers i refugis. 
 

• S’explica que hauríem de fer una fitxa tècnica de cada búnquer, amb el mapa i la 
foto de cada búnquer. 

• Si tot va bé ens inclouran en el punt de l’ordre del dia del consell de patrimoni 
perquè puguem anar a explicar que volem que es catalogui tots els búnquers. Un 
cop sapiguem el dia tornarem a fer una reunió per veure com ho preparem. 

 
4. Preparar els pròxims cinefòrums. 
 

• S’explica el material que s’ha passat per correu electrònic i es passa alguna 
còpia en paper perquè ho tingui cada casal, aquest material consta d’un llistat de 
totes les pel·lícules que parlen de la guerra civil, es torna a repetir que ara perquè 
es faci el cinefòrum només falta que cada casal trií una pel·lícula, dia i hora per 
poder fer el passi. 

 
5. Passar calendari de les pròximes reunions 
 

• Es passa el calendari de les pròximes reunions, la propera serà pel febrer. 
 

6. Parlar de la web de la comissió. 
 

• S’explica que des de fa uns dies ja tenim lincada la web de la comissió a la web 
general de l’Ajuntament de Mataró en l’apartat de gent gran. També es comenta 
que estaria bé que de tant en tant se la mirin per veure com està. 

  
7. Diversos 
 



 

• L’Emili comenta a veure si podria tenir un còpia de la seva gravació per poder-li 
donar, la Begoña també comenta com està la gravació de la Maria Hernandez 
per poder-li donar. 

 
 
Carla Mulet , 
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
 
 
Mataró,  18  de novembre de 2010  
 


