Ajuntament de
Mataró

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

Data: 17 de març de 2011
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala de pintures de Can Palauet
Hi assisteixen:
Carme Diaz
Joaquim Dorda
Emili Amorós Ballester
Guadalupe Angelina
Àngel Calvo
Begoña Monge
Josep Herrero

Carla Mulet
S’excusen:
Vicenç del Rio
Núria Aguilar

Ordre del dia
1. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal d’arts i
oficis.
2. Parlar sobre el tema dels búnquers.
3. Preparar els pròxims cinefòrums.
4. Proposta d’anar a parlar en un institut
5. Diversos

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

És proposa una possible data per fer la reunió explicativa del projecte a totes les
persones que van assistir a l’escola, a l’equip de direcció del Miquel Biada, a
responsables del departament de Cultura i el departament d’Educació. Es
proposa poder fer aquesta reunió després de Setmana Santa.

2. Parlar sobre el tema dels búnquers i refugis.
•

S’explica la reunió tinguda amb la tècnica del consell de patrimoni, i gràcies
això vam poder anar a parlar amb el consell de patrimoni i exposar l’informe i
tot el treball fet per la comissió per demanar que els cataloguin.
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•

•

Des del consell de patrimoni se’ns ha comentat que fins que no hi hagi nou
govern municipal no ens podran dir res sobre el tema de la catalogació dels
fortins.
Es passa el projecte fet de tot el treball possible a fer amb el tema dels fortins,
tothom ho veu bé i es proposa poder treballar conjuntament amb els instituts per
poder treballar aquest tema des de l’assignatura d’història.

•

Es parla de poder enviar el cartell de la sortida dels fortins a tota la comissió per
poder anar ja fent difusió de l’acte.

•

També es parla de poder tenir un pressupost de que ens costaria poder fer un
fulletó explicatiu de cada fortí al igual que vam fer amb la passejada pels llocs
emblemàtics de la guerra civil. Estaria molt bé poder tenir aquest fulletó per
poder-lo repartir pel dia de la sortida. També es podria mirar de que ens el
poguessin fer des de l’Impem i l’escola del tecnoficis, es mirarà a veure de quina
manera és més fàcil poder tenir finançament i que es pugui tenir pel 28 de maig i
poder-los repartir.

•

Es parla de la proposta de poder fer un homenatge en Josep Bellavista, i es
decideix que es millor que aquest homenatge s’organitzi des del casal de gent
gran del Parc i que nosaltres com a comissió de memòria històrica de la gent
gran ens sumarem com a col·laboradors.

3. Preparar els pròxims cinefòrums.
•

El casal municipal de gent gran de l’Havana faran un cinefòrum de la pel·lícula
“Las largas vacaciones del 36” ara s’ha de mirar com muntem el debat de
després de la xerrada i concretar el dia. En Joaquim Dorda parlarà amb la junta i
ja ens dirà quina data proposen.

4. Proposta d’anar a parlar en un institut
•

Es comenta que ens han fet una proposta per anar a parlar amb un institut com a
comissió i que les persones que fins ara hi anaven ens han deixat totes. Es fa una
proposta alternativa i seria poder fer una taula rodona amb tots els representants
de la comissió i fer la xerrada amb els alumnes, també surt la proposta que dues
persones de la comissió l’Angel i en Joaquim podrien fer aquest paper d’explicar
com era Mataró durant la seva joventut.

•

Arrel d’aquesta proposta es torna a parlar sobre que poder fer perquè vingui més
gent a la comissió, ja que actualment som pocs i faltaria noves persones.
S’hauria d’explicar que és la comissió i donar a conèixer que tothom hi pot
participar, no cal haver viscut experiències durant la guerra sinó que la memòria
històrica implica poder traspassar l’experiència de la gent gran a la gent jove i
pensar la manera de com poder fer-ho.

5. Diversos
•

S’informa que faltaria designar el representant de la comissió al consell, es
decideix que sigui en Joaquim Dorda.

Carla Mulet
Secretària del Consell Municipal Gent Gran
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