Ajuntament de
Mataró

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN
Dia: dijous 13 d’octubre de 2016
Núm: 8
Hora: 10 hores
Lloc: Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5)

Assisteixen:
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sra. Dolors Barrios, Grup Municipal Cup
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sra. Roser Pérez, particular
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sr. Joan Bassas, particular
Sra. Montse Cusachs, tècnica de gent gran
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran
S’excusen:
Sr. Josep Noè, particular
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sra. Josefa Jaime, Associació de Gent Gran de Rocafonda
Sr. Manel Martín, particular

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

Mataró, anys 40.
Concretar la web de la comissió.
Dissenyar de nou el tríptic dels fortins.
Dissenyar de nou el tríptic del recorregut.
Posar data a les dues sortides.
Diversos.

Desenvolupament de la reunió
1. Mataró, anys 40.

Servei d’Igualtat i Ciutadania
Plaça Miquel Biada, 5
93758 26 26/ 607 21 82 79

La setmana que ve tenim reunió amb en Bernat Aranyó, voluntari que està fent un resum del
llibre de la Margarida Colomer.
La idea és poder fer la presentació del resum als instituts en format projecció.
2. Concretar la web de la comissió.
La web es va fer amb la subvenció del memorial democràtic.
Fem un repàs de les pestanyes de la web i es demana que es faci un repàs del contingut. Ja veiem
alguna cosa a modificar:








A l’apartat DESTAQUEM hi ha la paraula ANURA que cal canviar per ANIRÀ.
Els i les membres han de tenir totes després del nom, l’entitat a la que pertanyen o si
venen com a particulars.
A projectes hi ha una foto que cal treure a les visites guiades que no és correcte perquè
pertany a Arts i Oficis.
A l’apartat fotos falta pujar les d’arts i oficis que no hi són.
Cal canviar el nom de la foto del Teatre ClaveL per Clavé.
Cal posar la font de les fotografies al peu.
Revisar de no fer obligatoris els camps del contacte.

Es demana la col·laboració d’alguna persona per anar actualitzant els continguts.
L’any vinent es fa la mostra d’entitats de la gent gran i es publicitarà la web a través d’un tarjetó.
Cal tenir-la a punt per aleshores.
Les fotografies que tenim cedides per la web no es poden utilitzar per res més.

3. Dissenyar de nou el tríptic dels fortins.
Hem intentat posar-nos en contacte amb l’Ajuntament de Llavaneres per veure si al tríptic hi
posem els dos fortins amb els que s’inicia la ruta. No hi ha manera de parlar amb el representant
polític. Decidim que no els posarem però els anomenarem donat que la visita s’inicia a aquesta
població i amb aquests fortins.
El tríptic ha de sortir publicat abans que acabi l’any, podem encara fer aportacions i revisar que
tot estigui correcte.
Reordenarem els números perquè estiguin posats per l’ordre com es fa la visita.
En Jaume Carbó explica que ha vist el fortí de santa Susanna que està més visible però no ha fet
foto.
S’enviarà per correu electrònic per tal de donar-hi una ullada i proposar canvis o detectar
errades.
4. Dissenyar de nou el tríptic del recorregut.
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També revisem el llibrets que es donen al recorregut dels llocs emblemàtics de la guerra civil.
Veiem que cal posar la font de les fotos.
Cal revisar-ne el contingut. S’enviarà per correu electrònic per tal de donar-hi una ullada i
proposar canvis o detectar errades.
La Margarida Colomer ens va comentar que el proper dissabte dia 26 de novembre fa una
sortida, ja té unes 12-15 persones apuntades però es pot obrir a més gent i se’n farà publicitat. Es
reparteixen cartells per penjar. El punt de trobada és el carrer Jaume Recoder cantonada camí ral
i l’hora és a les 10 hores.

5. Posar data a les dues sortides.

Proposem com a data de la ruta dels fortins el dia 24 de maig (dimecres) al matí.
Es proposa com a data de la propera sortida del recorregut el dissabte dia 29 d’abril a les 17
hores. Abans de donar-la com a definitiva, es preguntarà a la Margarida com ho veu de fer-ho un
dissabte a la tarda per donar cabuda a més persones donat que si es fa un dia laborable al matí hi
ha molta gent que no té l’opció a fer-la.

6. Diversos.
- S’explica que el material que la Dolors Barrios va entregar per la noia que feia el treball de
recerca, la Berta Paredes, li hem fet arribar i que un cop fet el treball ens l’enviarà.
La Dolors Barrios proposa de seguir amb aquest tema, per poder-ho tirar endavant cal preguntar
amb la Fundació Jaume Vilaseca per saber si ells ja estan desenvolupant el tema.
- S’informa que el proper dia 21 d’octubre hi haurà Conselll de la Gent Gran, el representant de
la Comissió de Memòria Històrica és en Jaume Carbó. Ell haurà de fer propostes per l’any 2017
sobre el tema de memòria història. Es demanen temes per porposar. Els que surten pertanyen
més a la Comissiód e qualitat de vida ( busos, carrers i guals...).

La propera reunió tindrà lloc el dijous 10 de novembre a les 10h al Centre Cívic de Cabot i
Barba (plaça Miquel Biada, 5)
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