Ajuntament de Mataró

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN
Dia: dimecres 18 de novembre de 2020
Núm: 5
Hora: 17 hores
Lloc: Plataforma Zoom
Assisteixen:
Sr. Josep M. Graupera, Associació de la Gent Gran de l’Havana
Sr. Joan Martí, Associació de la Gent Gran de l’Havana.
Sr. Agustí Serrano, Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista
Sr. Manel Martin
Sra. Angela Banegas
Sra. Carla Mulet, tècnica de gent gran.
S’excusen:
Sr. Joan Bassas
Sra. Josefa Jaime, Casal de Gent Gran de Rocafonda
Sra. Angelina Amat, Associació de Gent Gran de Santes Escorxador
Sra. Teresa Anglada
Sra. Rosa Pegueroles
Sr. Jaume Carbó, Associació de Gent Gran del Parc

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

Repàs de la web.
Proposta de visita guiada de les llambordes “Stolpersteine”.
Informació sobre el documental del tèxtil.
Valoració de la participació al programa de radio “L’hora de la gent gran”
Diversos.
1. Proposta de visita guiada de les llambordes “Stolpersteine”.

Donem la benvinguda a tothom en aquest format de zoom, i canviem l’ordre dels punts i deixem
el repàs de la web pel final.
Sobre la proposta de fer visites guiades, s’explica la possibilitat de fer aquesta nova activitat, i
poder-la fer nosaltres com a membres de la comissió amb el consentiment de tots les entitats que
han coordinat el projecte, s’ha enviat un correu explicant la idea per veure com ho veuen.
S’ha parlat amb turisme també per explicar aquesta nova activitat i per ells ho veuen molt bé i
ens ajudaran en el tema de fer difusió i de fer les inscripcions, en aquests moments no s’estan
fent visites guiades, esperarem cap al gener per veure com estan les mesures covid i si hi ha
possibilitats de fer aquestes visites guiades.
Servei Igualtat i Diversitat Ciutadana
C. Joan Sebastian Elcano, 6, 08302 Mataró
93758 26 26 / 93 702 28 97
cmulet@ajmataro.cat

El grup comenta de preparar la visita amb una primera explicació de en que consisteix aquest
projecte, buscar informació, explicar una petita història sobre Mauthausen i explicar la petita
bibliografia del llistat de les 15 persones que tenen la llamborda al seu nom.
La visita no es farà geogràficament a totes les llambordes es farà un recorregut més petit però
igualment es parlarà de les 15 llambordes.
S’acorda que tothom es prepararà per fer la visita i així sempre serà un grup de més d’una
persona i fer-ho conjuntament varies persones.
Per la propera reunió prepararem com poder fer aquestes visites.
2. Informació sobre el documental del tèxtil.
S’explica que ens hem posat en contacte amb la periodista que va fer el documental a Sabadell
l’Helena Molist i que ens comenta que si necessitem qualsevol cosa la podem trucar, l’informo
que a Mataró ja hem iniciat el projecte de fer un documental, ho estan fent des del TecnoCampus
i que seguirem per aquest projecte i que no farem cap documental nou.
Tot el grup ha visualitzat el documental que ja hem comentat que no està acabat i tothom
coincideix en que falten coses i que ho anirem parlant ja que des del TecnoCampus aquest
projecte està aturat pel tema del covid.
3. Valoració de la participació al programa de radio “L’hora de la gent gran”
En Manel explica la seva participació al programa de ràdio, i que l’anirà mantenint un cop al
mes. També s’explica que el programa de radio el continuem fent i que està obert per si alguna
persona vol participar.
4. Repàs de la web.
En aquest format com que deixa fer compartir pantalla, tots hem anat mirant la web i repassant
alguns temes.
De la pantalla d’inici, mirarem de posar un altre imatge a testimonis i fer el títol de Benvinguts
més gran.
De la noticia de les llambordes posar el planell i ordenar les fotos.
De les galeries de fotos fer la icona de passar foto més gran
Anem ensenyant totes les parts més noves i els vídeos nous de testimonis com el de les
centenàries.
Quedem que tothom quan pugui es miri a casa amb més temps la web ja que a cada reunió
l’anirem repassant
www.memoriagentgran.cat
5. Projectes nous.
Parlem de com podem fer les entrevistes a les centenàries que teníem pendents, i valorem si
esperem a que passi el covid o ens plantegem de poder fer les entrevistes via telemàtica pel
zoom i gravar-les i posar-les amb aquest format, no tenim clar si aquest format serà l’idoni, ni si
les persones centenàries a través de la família podran tenir accés a la plataforma del zoom, per la
pròxima reunió haurem de decidir si ho tirem endavant o no.
Es planteja un projecte nou com a comissió; parlar de Mataró abans i després del covid a través
de fotografies, sobretot del que hi havia abans del covid i del que després pot haver desaparegut,
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el mitjà per parlar d’aquest projecte serà a través de fotografies que podrem anar fent mentres
passegem i poder-les anar posant a la web amb un menú nou que parli del covid, per la propera
reunió en tornarem a parlar
6. Diversos.
No hi ha més temes a treballar, i s’acorda que els properes reunions les farem via telemàtica
També s’acorda gravar la reunió i passar-la per whatsapp per a les persones que no han pogut
assistir.
No hi ha més punt a tractar

Carla Mulet
Tècnica del servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana
Carrer Juan Sebastian Elcano, 6
08302 Mataró
Tel. 937582626/ 607218279
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