Ajuntament de
Mataró

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

Data: 18 de març de 2010
Núm.: 3
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala de pintures de Can Palauet
Hi assisteixen:
Josep Maria Bellavista
Vicenç del Rio
Joan Navarro
Joan Bassas
Joaquim Dorda
Guadalupe Angelina
Anna Menem, tècnica d’Educació
Carla Mulet

S’excusen:
Begoña Monge
Joan Bellavista
Àngel Calvo
Emili Amorós Ballester
Anna Mª Colomer
Concepció Fernandez
Francesc Barrera
Maria Marsol i Roca
Núria Aguilar

Ordre del dia
1. Explicar la presentació del projecte de memòria històrica del departament
d’educació a les escoles i instituts
2. Preparar les actuacions a fer d’aquest any
3. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal d’arts i
oficis
4. Treballar el tema de la catalogació dels búnquers i els refugis des de patrimoni
arquitectònic.
5. Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Explicar la presentació del projecte de memòria històrica del departament
d’educació a les escoles i instituts
•

L’Anna Menem com a tècnica d’educació fa la presentació del projecte, aquest
s’anomena Mirades de Calidoscopi: Retrobar-se amb la memòria. Explica que es
va pensar en un projecte que treballés la memòria històrica a la ciutat. I amb el
institut Puig i Cadafalch.
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•
•
•

S’ha demanat la subvenció per tot el projecte que també inclou el viatge de
Mauthausen per cinc alumnes del institut.
Es passa el tríptic amb la informació del projecte.
En Joan Bellavista exposa la importància de treballar conjuntament amb els
instituts.

2. Preparar les actuacions a fer d’aquest any
• Es valora el cinefòrum de Rocafonda com molt positiu, ha agradat molt la idea.
eren com unes quaranta persones i volen repetir la experiència, proposen poder veure la
pel·lícula de les 13 roses. El Col·loqui va anar molt bé en Francesc i en Josep Maria,
l’han començat i la gent va respondre bé tan parlant de la pel·lícula com de realitats
concretes.
• El cinefòrum del Parc també es valora com a positiu, també ren com unes 30
persones, el col·loqui potser va ser més curt però la idea ha agradat
•

Es proposa que per la pròxima reunió en Joan Bellavista ens porti ja una

proposta d’un possible títol d’una xerrada que faria en Segarra.

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

No dona temps per aquesta reunió de parlar-ho es deixa per la següent reunió.

4. Treballar el tema de la catalogació dels búnquers i els refugis des de patrimoni
arquitectònic.
•

S’incorpora a la reunió el historiador Josep Xaubet per parlar d’aquest tema

•

En Josep Maria Bellavista explica el seu treball ja fet de recerca a l’arxiu sobre
documents que parlen de quant es va decidir fer els fortins.

•

Es proposa poder demanar a la regidora de gent gran a través d’un informe de la
comissió poder demanar la catalogació dels diferents fortins que tenim a Mataró.

•

En la propera reunió haurem de fer l’escrit per presentar a la Núria Aguilar.

•

Del tema dels refugis es parla de poder fer algun projecte per poder museïtzar-ne
algun.

•

Es parlar de posar-nos en contacte amb en Miquel Torner per veure si algun
material seu el podem penjar a la nostra web.

5. Diversos
•
•

Es proposa poder demanar que l’Ajuntament faci plaques expliquitaves que
parlin de la història de la ciutat.
En Vicenç Del Rio comenta els actes que organitza el grup de recerca de la
memòria històrica de Mataró, el dia 11 d’abril hi haurà l’ofrena floral a les 11 i
un dinar a les 14h., i el dia 14 d’abril xerrada debat al institut Damià Campeny, i
una obre de teatre al teatre Monumental.

Carla Mulet ,
Secretària del Consell Municipal Gent Gran

Mataró, 18 de març de 2010

