Ajuntament de
Mataró

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

Data: 14 de juny 2012
Núm.: 6
Hora: 10 h

Caràcter: ordinari
Lloc: carrer sant Josep

Hi assisteixen:
Joaquim Dorda
Josefa Jaime
Jaume Carbó
Carme Díaz
Jeanine Paretilla
Emili Amorós
Carla Mulet

S’excusen:
Joan Bassas
Josep Noè
Àngel Calvo
Guadalupe Angelina
Vicenç del Rio
Encarna Siles
Begoña Monge

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrevistes sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
Projecte de Mataró anys 40.
Acte d’homenatge als membres de la comissió que ja no hi son.
Valoració de la sortida dels fortins.
Muntatge mostra d’entitats.
Visionar les entrevistes dels bombardejos.
Diversos.

Desenvolupament de la reunió
1. Entrevistes a fer sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
•

•

Es fa un repàs de les entrevistes fetes i s’apunta a més gent a la llista que sabem que va
assistir a l’escola.
Es proposa poder fer l’exposició al edifici de Can Marfà a la primera planta, ja que es
veu que el tema de poder-la fer al Museu s’està allargant molt mirarem de demanar
una reunió amb el director de Cultura, en Josep Maria Torrent, aquesta reunió encara
la tenim pendent de fer.

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

•

S’explica la reunió que s’ha tingut amb el Centre de Recursos Pedagògics per
començar ja a preparar el grup de treball amb deferents professors d’història i en
Joaquim, Jaume i Josep que serà el grup de la comissió de memòria històrica que es
prepararà per anar als instituts i explicar les seves vivències dels anys 40 postguerra.
Aquest treball començarà durant el curs escolar de 12-13 i també tindrà com a material
les entrevistes fetes per una plans d’ocupació de l’IMAC sobre la postguerra.
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3. Acte d’homenatge als membres de la comissió que ja no hi son.
L’acte el faríem per les següents persones: Joan Bellavista, Francesc Tristany,
Romuald Grané, Josep maria Bellavista i en Francesc Barrera.
•
Demanaríem als casals del quals també hi formaven part com son el Parc, Gatassa i
Havana que ens ajudessin en l’homenatge amb actuacions.
•
També prepararíem una projecció d’imatges i projectes de la comissió en que ells hi
van participar.
•
Mirarem que els seus familiars també hi intervinguin en el torn dels parlaments, en
aquest acte només parlarà els membres de la comissió com a representants de la feina
feta a la comissió.
•
No posem encara data per fer l’acte, quant estigui acabat la seva preparació podrem
veure quina data el podem fer.
•
El record de l’acte pels familiars, la Josefa ja l’ha fet ara hem de mirar de trobar un
forn per portar les peces de fang.
•
El guió podria anar:
1. presentació de l’acte
2. actuació i projecció de fotos (Parc, coral o havaneres)
3. parlaments de la comissió.
4. actuació i projecció de fotos (Havana, poemes)
5. parlament de la Margarida
6. actuació i projecció de fotos (Gatassa, lectura d’una part del llibre d’en Romuald)
7. parlaments dels familiars.
8. cloenda amb el lliurament de la peça de fang als familiars
•

4.

Valoració de la sortida dels fortins.
•

La valoració en general és molt bona, per el proper any la sortida l’ha hem de fer de
cara més al maig pel tema de la calor.

5. Muntatge mostra d’entitats.
•

Parlem de quin material hem de portar a la mostra, els horaris i qui vindrà de la
comissió per torns.

6. Visionar les entrevistes dels bombardejos.
•

Es fa un visionat en general de totes les entrevistes perquè es facin una idea de com
han quedat, de cara al setembre es penjaran a la web de la comissió
www.memoriagentgran.cat.

7. Diversos
•

Es parla de pensar per les properes reunions de poder fer alguna activitat per recaptar
fons per despeses de la comissió

Carla Mulet
Secretària del Consell Municipal Gent Gran
Mataró, 16 de juny de 2012

