Ajuntament de
Mataró

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

Data: 15 de març de 2012
Núm.: 23
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: carrer sant Josep
Hi assisteixen:
Joaquim Dorda
Josep Herrero
Guadalupe Angelina
Carme Diaz
Jaume Carbó
Lluïsa Segura
Carla Mulet

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

Ordre del dia
1. Entrevistes a fer sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
2. Començar a treballar el projecte de Mataró anys 40.
3. Proposta d’una nova comissió al consell.
4. Sortida dels fortins i del recorregut.
5. Diversos
Desenvolupament de la reunió
1. Entrevistes a fer sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
•
•
•

•

Cada divendres anem fent una entrevista ara ja en portem nou de fetes.
Durant el mes d’abril no farem entrevistes ja que tenim molta feina amb el
certamen de les arts i les tornarem a fer durant el maig.
De cara al juliol hauríem de fer el projecte amb tot el material recollit i
presentar-lo a l’Ajuntament sobretot a l’IMAC per recordar que han de pensar en
poder organitzar l’exposició des del museu.
Abans de presentar el projecte farem una sessió només per poder visualitzar
totes les gravacions.

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

L’objectiu es poder començar a fer un grup de treball per anar a parlar amb els
instituts.
S’ha de preparar el projecte, conèixer el tipus de vida que es feia durant els anys
40, fer un esquema del que s’ha de preparar i buscar material.
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•

•

S’explica que hem tingut una reunió amb el centre de recursos pedagògics per
poder explicar el que volíem fer, s’ha vist molt bé i fins i tot es veuen
possibilitats de fer les reunions amb els professors d’història des del centre de
recursos pedagògics però es començaria a fer durant el curs vinent per poder
presentar-ho durant el curs 13-14.
S’ha de treballar per poder realitzar una llista amb persones possibles a gravar
perquè ens expliquin com era Mataró durant els anys 40. Tots els membres de la
comissió buscaran en les seves entitats persones per poder afegir en aquesta
llista.

3. Proposta d’una nova comissió al consell.
•

S’explica la nova proposta de poder fer una nova comissió de treball del consell
municipal de la gent gran que s’anomenarà comissió de treball
intergeneracional, aquesta comissió serà paral·lela a la comissió de memòria
històrica i amés estaria molt bé que alguns dels membres poguessin anar a les
dues comissions.

4. Sortida dels fortins i del recorregut.
•
El recorregut el farem el dia 13 d’abril, la sortida dels fortins en canviat la data
i la farem el 8 de juny .
•
S’ha de parlar com poder molts difusió perquè la gent vingui als dos actes
•
S’ha de tornar a fer el recorregut mirant d’escurçar-lo i trobar els espais
apropiats per poder fer les explicacions de cada punt.
•
Es decideix poder fer una prèvia el dia 29 de març per preparar-ho, s’ha de
trucar a la Margarida per si li va bé quedar aquest dia.
5. Diversos
•

Es parlar de poder veure com les diferents comissions del consell poden tenir
pressupost propi i també poder disposar de targetes d’autobús.

Carla Mulet
Secretària del Consell Municipal Gent Gran

Mataró, 15 de març de 2012

