Ajuntament de
Mataró

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

Data: 16 de febrer de 2012
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: carrer sant Josep
Hi assisteixen:
Joaquim Dorda
Josep Herrero
Guadalupe Angelina
Àngel Calvo
Carme Diaz
Josep Noè
Jaume Carbó
Carla Mulet

S’excusen:
Joan Bassas
Vicenç del Rio
Begoña Monge
Emili Amorós
Encarna Siles
Jeanine Paretilla

Ordre del dia
1. Preparació de les 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. Com està l’informe a patrimoni
4. Fer agenda de la sortida dels fortins i del recorregut.
5. Diversos
Desenvolupament de la reunió
1. Preparació de les entrevistes a fer sobre la història de l’Escola Municipal d’arts
i oficis.
•
•

Cada divendres anem fent una entrevista ara ja en portem unes quantes, les
entrevistes funcionen molt bé.
Amb el material recollit també podríem fer un apartat dels alumnes que ja no hi
son però tenim material seu.

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.
El projecte el faríem durant aquests mesos fins el juny i presentar-ho abans del
curs vinent.

Servei de Família
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111
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•
•
•

•
•

•

Surten tres voluntaris per formar el grup d’anar a parlar als instituts que serien,
en Jaume Carbó, en Joaquim Dorda i en Josep Noé.
Poder afegir aquest apartat en la web de la comissió.
Per treballar aquest grup s’hauria de mirar de poder contactar amb algun
professor d’història dels instituts i que ens expliquessin com els hi agradaria que
enfoquéssim la temàtica a treballar.
S’ha de buscar material de la època dels anys 40 al 49.
El guió dels temes a explicar s’hauria de fer des de la comissió i elaborar-lo
entre tots els components encara que el grup que vagi als instituts serà de tres
persones.
El nou espai que tindrem en el nou espai de Can Miralles ens ajudarà a afavorir
el projecte i donar més difusió a les activitats de la comissió.

3. Com està l’informe a patrimoni
•

S’explica que l’informe que es va portar ala comissió de patrimoni ha quedat
parat per temes interns de canvi de govern per això s’ha plantejat tornar-lo a
explicar a la comissió de patrimoni per un membre que hi forma part i que també
està molt implicat en la recuperació del patrimoni cultural de la ciutat.

4. Fer agenda de la sortida dels fortins i del recorregut.
•

•
•
•

•

Ja tenim dates per les dues activitats, el recorregut el farem el dia 13 d’abril,
s’haurà de pensar en fer noves fotocopies del llibret ja que no tenim pressupost
per fer-lo d’impremta. Per la sortida dels fortins en canviat la data la farem el 8
de juny del tema. Les dues activitats ens les posaran a l’agenda de turisme.
S’ha de parlar com poder molts difusió perquè la gent vingui als dos actes
Per la sortida del 13 d’abril s’han de fer fotocòpies del llibert canviant la data.
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
•

S’explica que hem tingut contacte amb els marxaires per poder fer una
primera trobada amb ells per poder parlar de poder recuperar tot el seu
material d’arxiu i poder arribar a fer un conveni perquè el seu material passi
a la comissió.

Carla Mulet
Secretària del Consell Municipal Gent Gran

Mataró, 16 de febrer de 2012

