Ajuntament de
Mataró

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

Data: 19 de maig de 2011
Núm.: 4
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala d’actes de Can Palauet
Hi assisteixen:
Carme Diaz
Guadalupe Angelina
Jaume Carbó
Carla Mulet

Joaquim Dorda
Àngel Calvo
Begoña Monge
Josep Herrero
Emili Amorós Ballester
Núria Aguilar

S’excusen:
Vicenç del Rio
Ordre del dia
1. Parlar sobre la difusió de la sortida dels fortins
2. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal d’arts i
oficis.
3. Preparar els pròxims cinefòrums.
4. Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Parlar sobre la difusió de la sortida dels fortins
•

•
•
•
•
•

S’explica que hem aconseguit que ens facin el tríptic gratuïtament des del servei
de l’IMPEM del tecnoficis, s’anirà passant l’esbós a la comissió per veure si es
veu bé i que tothom hi pugui dir la seva.
No tenim pressupost com a comissió per tant es faran fotocopies i quant es pugui
es passarà per impremta.
La Guadalupe proposa poder passar la difusió en el CAP de cirera-molins
perquè ho passin en els grups que fan caminades.
Demanarem el micro a turisme per si ve molta gent.
Es farà difusió de l’acte per la radio en el programa “L’hora de la gent gran”.
També es passarà a premsa escrita a veure si ens ho publiquen.
S’haurà de pensar en portar aigua i una farmaciola.

Regidoria gent gran
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111
937582301

2. Treballar sobre la proposta de recuperar la història de l’Escola Municipal
d’arts i oficis.
•

•
•

És proposa una possible data per fer la reunió explicativa del projecte a totes les
persones que van assistir a l’escola, a l’equip de direcció del Miquel Biada, a
responsables del departament de Cultura i el departament d’Educació.
La reunió la farem el dimarts 7 de juny a les 17h. a Can Palauet.
Ens hem de repartir qui truca a qui per poder informar a tothom de la reunió.

3. Preparar els pròxims cinefòrums.
•

El casal municipal de gent gran de l’Havana faran un cinefòrum de la pel·lícula
“Las largas vacaciones del 36” ara s’ha de mirar com muntem el debat de
després de la xerrada i concretar el dia. En Joaquim Dorda parlarà amb la junta i
ja ens dirà quina data proposen.

4. Diversos
•
•

Es parla que a les properes reunions ja començarem a parlar de com treballem
els anys 40 (del 40 al 49).
Poder fer difusió de la comissió perquè pugui venir més gent.

Carla Mulet
Secretària del Consell Municipal Gent Gran

Mataró, 30 de maig de 2011

