Ajuntament de
Mataró

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

Data: 14 de febrer 2013
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: carrer Sant Josep
Hi assisteixen:
Carme Diaz
Josep Noè
Jaume Carbó
Guadalupe Angelina
Àngel Calvo
Carla Mulet
S’excusen:
Josefa Jaime

Manel Martín
Emili Amorós
Vicenç del Rio
Begoña Monge
Jeanine Paretilla
Joan Bassas
Angelina Amat
Joaquim Dorda

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proposta de poder fer una associació pròpia de la comissió.
Preparar l’acte de reconeixement del dia 9 d’abril.
Entrevistes sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
Possibilitats d’espais alternatius a l’exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30.
Exposició de Can Miralles.
II Mostra d’entitats de gent gran.
Diversos.

Desenvolupament de la reunió
1. Proposta de poder fer una associació pròpia de la comissió.
•

Tothom s’ha llegit els estatuts i tothom ho veu bé, parlem de dos aspectes el de la
quota, que s’explica que ara no es cobrarà quota però es deixa en els estatuts la
possibilitat per si alguna vegada es decideix poder-les fer, i del tema que també puguin
ser socis menors d’edat ja que no se sap si algun dia algun menor d’un treball d’algun
institut podria ser també soci.

2. Preparar l’acte de reconeixement del dia 9 d’abril.
•

Es porta un esbós del guió de l’acte

Títol: Im Memoriam
Acte d’homenatge en Joan Bellavista, Francesc Tristany, Romuald Grané, Josep Maria
Bellavista i en Francesc Barrera.
Servei de Família
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111
937582301

Dia: 9 d’abril
Hora: 18h.
Lloc: Casal municipal de gent gran de l’Oriol Batista
GUIÓ
1. Presentació de l’acte, presentador, Manel Roca
2. Actuació (Parc, coral o havaneres)
3. Projecció de fotos i gravacions
4. Parlaments de la comissió.
5. Actuació (Havana, poemes en Joan Selva)
6. Projecció de fotos i gravacions
7. Parlament de la Margarida Colomer
8. Actuació (Gatassa, lectura d’una part del llibre d’en Romuald, en Pere Bravo)
9. Projecció de fotos i gravacions
7. Parlaments dels familiars.
8. Cloenda amb el lliurament de la peça de fang als familiars
•

•
•

Es queda que la Carla es posa amb contacte amb en, Manel Roca, el Parc, en Joan
Selva, la Margarida Colomer i en Pere Bravo
Per la propera reunió s’hauran de preparar els escrits de la comissió.
També s’han de buscar més fotos de tots els membres.

3. Entrevistes sobre la història de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
•

Ja hem entrevistat al senyor Santi Estrany, ara les properes entrevistes les farem un
cop es recuperi en Joaquim de la seva operació.

4. Possibilitats d’espais alternatius a l’exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
•

•

S’ha mantingut una reunió amb la responsable de les exposicions de Cultura, ella
també hi veu més possibilitats a nivell de pressupost de fer-ho en el museu, però això
seria a partir del 2015.
Ens demanen de poder fer un catàleg de tot el material que aniria a l’exposició i tota la
informació sobre la història treta dels arxius ben ordenada.

5. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30.
•

•

Es parla de poder començar a preparar com podria ser aquesta visita guiada per poder
fer això veiem com es l’exposició i tots els materials relacionats perquè tothom es faci
un idea del que hi ha i de com es podria muntar aquesta visita guiada. Es porta el
material per poder-lo visualitzar.
Falta portar el material al sr. Josep Noé i en Joaquim Carbó que a la reunió passada no
van poder venir.

6. Exposció de Can Miralles.

•

•
•

Es planteja poder fer una placa a l’entrada al costat del nom del casal que posi masia
de Can Miralles . La placa la farà la Pepa de ceràmica, s’ha de veure com està aquest
tema.
Ja s’han comprat els quatre marcs per poder-los penjar.
S’ha de pensar en una data en poder fer la descoberta de la placa, falta ara veure quant
la placa estarà feta i que li vagi bé a la família Miralles.

7. II Mostra d’entitats de gent gran.
•

S’informa que aquest any farem la segona mostra d’entitats de la gent gran, al igual
que l’altre vegada la comissió de memòria històrica també tindrà carpa pròpia.

Diversos.
•

No hi ha més punts a tractar es dona per tancada la sessió

Carla Mulet
Secretària del Consell Municipal Gent Gran
Mataró, febrer de 2013

