Ajuntament de
Mataró

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

Data: 20 d’octubre de 2011
Núm.: 7
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala d’actes de Can Palauet
Hi assisteixen:
Joaquim Dorda
Guadalupe Angelina
Àngel Calvo
Jaume Carbó
Pepa Jaime
Josep Herrero
Joan Bassas
Carla Mulet

S’excusen:
Vicenç del Rio
Begoña Monge
Emili Amorós
Encarna Siles
Carme Diaz

Ordre del dia
1. Valoració sobre la Mostra d’entitats de la gent gran.
2. Preparar el guió de les entrevistes a fer sobre la història de l’Escola Municipal d’arts
i oficis.
3. Passi del vídeo de la comissió i parlar de com el presentem.
4. Començar a treballar el projecte de Mataró anys 40.
5. Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Valoració sobre la Mostra d’entitats de la gent gran.
•

•
•

La valoració de la mostra i de la participació de la comissió en la mostra és molt
bona, tots els participants han respòs molt bé i s’han implicat molt i més pensant
que es va fer amb poc temps de preparació.
Es parla de que la pròxima mostra podria ser cada dos anys s’haurà de valorar
entre tots els participants.
Es farà una còpia de totes les fotos de la mostra per passar a les entitats que hi
van participar.

2. Preparar el guió de les entrevistes a fer sobre la història de l’Escola Municipal
d’arts i oficis.

Regidoria gent gran
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111
937582301

•
•
•
•
•

S’hauria de fer un equip de treball per preparar les gravacions, preparar
l’entrevista i poder assistir a les gravacions.
Es podria començar a gravar la setmana del 7, buscarem un lloc per poder anar a
gravar que sigui cèntric.
Es presenten voluntàriament en Joaquim Dorda i en Jaume carbó per formar part
d’aquest equip, ells també seran els encarregats de fer el guió de l’entrevista.
En Joan Bassas també va assistir a l’Escola d’arts i oficis per tant també li
podrem fer l’entrevista.
Es podria tornar a fer una campanya de difusió pels casals per buscar a més
persones que van assistir a l’escola d’arts i oficis.

3. Passi del vídeo de la comissió i parlar de com el presentem.
•

Quedarem un altre dia per fer el passi ja que avui no podrà ser per problemes
tècnics, s’enviarà un correu i també es convidarà als representants d’altres
comissions.

4. Començar a treballar el projecte de Mataró anys 40.
•

•

Es proposa poder anar als instituts i preparar xerrades per parlar sobre els anys
40. Però s’hauria de buscar quines persones podrien fer aquestes xerrades, es
proposa que ho podrien fer en Joaquim Dorda i en Jaume Carbó.
Es parla de poder tornar a repetir el recorregut pels llocs emblemàtics de la
guerra civil, es proposa fer-la per la primavera i mirar de fer el recorregut una
mica més curt i mirar bé en quins punts ‘s’han de fer les explicacions. Quan es
donin els tríptics s’haurà de canviar la data ja que surt l’any en que es va fer.

5. Diversos
•

•

Es parla que s’ha de decidir a la propera reunió qui designem com a
representant de la comissió de memòria històrica en el consell de gent gran.
S’explica que la comissió ja te un correu propi com a comissió aquest és
comissiomemoriahistorica@ajmataro.cat.

Carla Mulet
Secretària del Consell Municipal Gent Gran

Mataró, 20 d’octubre de 2011

