
Federació Torre de la Sagrera
Berenguer de Palou 64-66

08027 Barcelona
G-67020008

ACTA COMISSIÓ D’HISTÒRIA I PATRIMONI

Data 27/10/2021

Hora 5 de la tarda

Lloc Sala Taller 1

Assistents Joan Pallarès,Josep Maria Gil, Quim Terré i David Vallverdú.

Ordre de
l dia

1. Projecte Re-Voltes (Omnuim)
2. Refugi de La Torre
3. Estat actual dels vídeos de Memòria Viva
4. Llibre 50è Aniversari AVV
5. Propera comissió.

Acords i
temes
tractats 1. Projecte Re-Voltes (Omnuim)

En Carlos Cañas va parlar amb el David Vallverdú per tal de poder portar
a terme una activitat conjuntament amb Omnuin cultural. En David enviarà a
la comissió un Power Point i un text reum, que ha rebut explicant el projecte.
El David, es va trobar amb la persona que gestiona aquest projecte de
“Re-Voltes” i comenta que just el cap de setmana del 27 i 28 de novembre
estan fent Revoltes a molts llocs i provant de fer com una difusió conjunta.

Valorem que amb la imminent baixa de la persona dinamitzadora, més el poc
temps que ens queda d’aquí al 27 de novembre i amb l'últim afegit que, serà
festa Major, no trobem que sigui el millor moment. Tot i així, decidim que
quan el David torni de la baixa, ho podem tornar a engegar amb temps.

2.  Refugi de La Torre:

El passat dijous 21 d’octubre vam tenir una reunió amb districte i BIMSA per
parlar del refugi. El David envia conjuntament amb l’acta. els documents
d’aquesta trobada. Valorem que és un bon projecte i que trobem molt
interessant el fet del periscopi tot i la por de possibles actes vandàlics. En
aquesta trobada, vam comentar que en quan tinguin pressupost s’hi
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posaran. Des de la comissió pensem que ens toca a nosaltres fer una tasca
de poder explicar, abans de l’entrada física al refugi, treballar per tal que es
pugui explicar, el perquè el refugi està just aquí, com i que era La Sagrera en
aquella època i inclús, l'opció d’afegir vivències de primeres persones o fills i
filles d’aquestes. Poder explicar la resta de refugis que hi havien al barri
apart d’aquest potser amb un mapa on hi surten tots els que s’han trobat fins
a data d’avui. En Joan ofereix la possibilitat de poder fer una xerrada
específica sobre els bombardejos a la Sagrera i els refugis. Més endavant, la
podem portar a terme.

3.  Estat actual dels vídeos de Memòria Viva

En David ens comenta que “La Veinal” ja ha vingut a buscar els vídeos
originals i en falta un: Falta el resum del vídeo de Carles Moreno. Si algú
sap on pot estar que li comuniqui al David el més aviat possible… Valorem
que ens està portant molta feina.

4. Llibre 50è mb la cerca de persones per parlar dels diferents àmbits que
es vol parlar en el llibre. Al Febrer hauríem de tenir els artciles ja recollits.
Aquests articles separats per diferents temàtiques, parlaran de diferents
àmbits on l’Associació de Veins i veines ha tingut un paper important o ha
format part de les reivindicacions, com per exemple, habitatge, salut… En
cada article parlarà de l’evolució i/o canvis que ha sofert cada àmbit i fins a
on ha incidit l’AVV. Finalment, tindrem reporter fotogràfic (Xavier Massana).
En Josep Maria ens comenta que abans dels articles, seria interessant un
petit text del primer president de l’AVV, en Carbonell i una altre pàgina amb
l’actual president (en Jaume).
Pel que fa els articles separats per àmbits, valorem la possibilitat de moure
alguns àmbits d’un lloc a l’altre per no carregar a la persona que ha de
escriure sobre un tema.

PROPERA TROBADA, DIMECRES 24 DE NOVEMBRE A
LES 18H

-


