Ajuntament de
Mataró

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

Data: 18 de febrer de 2010
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala de pintures de Can Palauet
Hi assisteixen:
Josep Maria Bellavista
Àngel Calvo
Emili Amorós Ballester
Vicenç del Rio
Concepció Fernandez
Maria Marsol i Roca
Anna Mª Colomer
Joan Navarro
Salvador Gimenez
Francesc Barrera

Joan Bassas
Joaquim Dorda
Carla Mulet
S’excusen:
Begoña Monge
Joan Bellavista
Guadalupe Angelina
Núria Aguilar

Ordre del dia
1. Concretar qui va a les xerrades sobre l’explicació de la comissió a les entitats de
gent gran
2. Preparar les actuacions a fer d’aquest any
3. Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Concretar qui va a les xerrades sobre l’explicació de la comissió a les entitats
de gent gran
•

•

Es fa un repàs de les que s’han fet, i es valora la part positiva que es que la gent
que hi ha participat li ha interessat molt i faran aportacions, i la part més
negativa que és la poca afluència de gent.
Queda restant fer la xerrada a Jaume Terradas.

2. Concretar les actuacions a fer da cara a l’any vinent
• Es concreta la passejada per Mataró, recuperant la dels fortins. Es proposa una
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possible data que seria el 8 de maig, la sortida l’ampliaríem i aniríem a peu fins a
Llavaneres i després tornaríem amb tren.
• Es concreta el cine fòrum (pel·lícules i documentals).
• Començaríem a fer la primera sessió en el casal de Rocafonda, amb la pel·lícula de
les “veus del Pamano” com que es molt llarga la faríem en dos sessions, la farem el
dimecres 10 de març a les 17h la primera part i la segona part el dimecres 17 a les 17h.
quant acabi la sessió farem la taula rodona.
• Es parla també d’altres pel·licules possibles per veure com Por quien doblan las
campanas, El vaquilla, Les 12 roses, Esperame en el cielo, Terra i llibertat,
Levantamiento de Jaca. També es podria mirar a la Filmoteca de barcelona si ens
podrien deixar alguna pel·lícula.
3. Diversos
•

En Joaquim Dorda fa una proposta a treballar de poder fer un estudi o seguiment
de l’Escola Municipal d’arts i oficis que existia a Mataró. Poder contactar amb
els seus alumnes per trobar treballs o perquè ens expliquin les seves
experiències. Es podria fer un monogràfic o una exposició.

•

S’explica que ja tenim persones per poder fer les gravacions ara falta trobar
temps per muntar la productora.

Carla Mulet ,
Secretària del Consell Municipal Gent Gran
Mataró, 18 de febrer de 2010

