
 

Servei de Família 
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111 
937582301 

Ajuntament de 
Mataró                                                                                                               

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

Data: 14 de març 2013 
Núm.: 3                            Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h                        Lloc: carrer Sant Josep 
 
Hi assisteixen: 
Carme Diaz 
Jaume Carbó 
Guadalupe Angelina  
Àngel Calvo 
Josefa Jaime 
Joan Bassas 
Manel Martín 

Carla Mulet  
S’excusen: 
Emili Amorós  
Begoña Monge 
Jeanine Paretilla 
Angelina Amat 
Josep Noè 
Joaquim Dorda 

 
Ordre del dia 
 
1. Proposta de poder fer una associació pròpia de la comissió. 
2. Preparar l’acte de reconeixement del dia 9 d’abril. 
3. Preparar el recorregut als llocs emblemàtics en temps de la guerra civil. 
4. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
5. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30. 
6. Diversos. 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Proposta de poder fer una associació pròpia de la comissió. 
 

• S’acaben d’omplir els papers, i es deixa per la pròxima reunió ja que falta gent per 
firmar. 

• Es farà una còpia en paper dels estatuts per a cada membre. 
 

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. 
 
Dia: 9 d’abril 
Hora: 18h. 
Lloc: Casal municipal de gent gran de l’Oriol Batista 



 

• La Carla s’ha posat 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. 
• S’ha de millorar el cartell i posar les actuacions que es faran. 
• S’ha de fer una autobiografia de tots.  
• La Carla s’ha posat 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. 
• S’ha de millorar el cartell i posar les actuacions que es faran. 
• S’ha de fer una autobiografia de tots.  
• La Guadalupe farà l’escrit de la simbologia de la peça de terrissa perquè ho expliqui la 

Pepa. 
• En Manel Roca farà la presentació de cada peça i al final donarem la paraula als 

familiars per si volen parlar. 
 
El guió quedaria així: 
 

1. Presentació de l’acte a càrrec d’en Manel Roca Cuadrada 
2. Explicació de perquè fem aquest acte a càrrec d’en Jaume Carbó, membre de la 
comissió de memòria històrica 
3. Presentació de la trajectòria de vida d’en Josep Maria Bellavista 
4. Visualització de fotos  
5. Actuació de la coral del Parc,  director: Joan Mª Martí Mendoza i del grup d’havaneres 
del Parc, “Vol de Gavines” direcció: Carles Escrig     amb la cançó “La gavina” 
6. Presentació de la trajectòria de vida d’en Joan Bellavista 
7. Visualització de fotos 
8. Lectura dos poemes a càrrec d’en Joan Selva representant del casal de gent gran de 
l’Havana 
9. Presentació de la trajectòria de vida d’en Francesc Tristany 
10. Visualització de fotos 
11. Parlament de la Margarida Colomer, historiadora parlant de la importància del traspàs 
de la història als joves 
12. Presentació de la trajectòria de vida d’en Romuald Grané 
13. Visualització de fotos 
14. Lectura d’una part del llibre d’en Romuald, a càrrec d’en Pere Bravo, president de 
l’associació de gent gran de la Gatassa 
15. Presentació de la trajectòria de vida d’en Francesc Barrera 
16. Visualització de fotos 
17. Actuació de la coral i el grup d’Havaneres del Parc ( dues peces) “La vella Lola”, i “El 
meu avi” 
18. Parlament de la Josefa Jaime, membre de la comissió de memòria històrica, explicant 
la simbologia de la peça de ceràmica que després es lliurarà a cada familiar del homenatjat 
19. En Manel anirà cridant a cada familiar i la Josefa farà l’entrega. 
20. Deixar si algun familiar vol fer algun parlament i cloenda de l’acte a càrrec d’en 
Manel Roca Cuadrada. 

 
 
3. Preparar el recorregut als llocs emblemàtics en temps de la guerra civil. 
 



 

• S’ha de fer difusió de l’acte, passar-ho als mitjans de comunicació, avisar a tots els 
casals. 

 
4. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis. 
 

• S’ha demanat una voluntària a la fundació hospital perquè ens ajudi a fer el inventari 
de totes les peces que anirien a l’exposició, s’ha penjat la oferta i una noia ens ha dit 
que si que ho vol fer és diu Susana Vega, ella serà l’encarregada de trucar a tothom i 
veure quin material ens poden deixar per poder fer l’exposició. 

• Ja és segur que l’exposició l’haurem de fer l’any 2015, per tant tenim aquest any i el 
següent per poder-ho anar preparant. 

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

• S’ha de parlar amb la Margarida Colomer per si ens pot ajudar a enfocar com volem 
presentar aquestes visites guiades. 

• S’ha passat el material perquè es pugui llegir i preparar amb temps. 
• S’ha de contactat amb l’Anna Menem, tècnica d’educació per poder tenir una reunió 

amb ella i parlar sobre el tema. 
 

6. Diversos. 
 

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

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


