Ajuntament de
Mataró

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

Data: 19 de novembre de 2009
Núm.: 9
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala de pintures de Can Palauet
Hi assisteixen:
Josep Maria Bellavista
Àngel Calvo
Concepció Fernandez
Guadalupe Angelina
Vicenç del Rio
Emili Amorós Bellaster
Francesc Barrera
Maria Marsol i Roca
Joan Bellavista
Carla Mulet

S’excusen:
Anna Coma Tubau
Anna Mª Colomer
Joan Navarro
Begoña Monge
Salvador Gimenez
Pedro Gonzalez
Toni Clos
Núria Aguilar

Ordre del dia
1. Concretar qui va a les xerrades sobre l’explicació de la comissió a les entitats de
gent gran i valorar les que ja hem fet
2. Parlar sobre les actuacions a fer da cara a l’any vinent
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 i valorar les que ja hem fet

•

•
•

Primer es valora les dues xerrades que hem fet fins ara que són les del casal de
Molins i el casals de Rocafonda, al casal de Molins vam tenir molts problemes
logístics amb el portàtil i el cannó, però la xerrada va anar bé, a Rocafonda ja
estava sol·lucionat i la xerrada va anar millor, ja que seguíem el guió de la web.
Es proposa poder tenir per les altres xerrades un guió amb paper per anarlo seguint.
Falta concretar alguns casals i d’altres s’han canviat les dates pel gener.
Passarem un paper amb tots els canvis.
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2. Parlar sobre les actuacions a fer da cara a l’any vinent

•
•

•
•
•

Queda clar que s’ha de començar a treballar ja els anys 40
Podríem fer passejades que no comportin molt pressupost, aquestes podrien ser
anar a descobrir els búnquers i un altre de refugis. També es podria fer una
passejada per explicar com era Mataró durant els anys30
Poder fer alguna xerrada amb historiadors de la ciutat, un exemple amb en
Manel Salicrú
S’ha de poder contactar amb la federació de veïns per poder iniciar un treball
conjunt.
També es proposen activitats com poder fer col·loquis arrel d’alguna pel·licula,
com per exemple, soldats de Salamina, Les veus de Pamano, Maternitat d’Elna,
o també de llibres un exemple la última carta de Companys.

3. Diversos
•

•

Es fa la valoració del curs de correu electrònic específic per les persones que
composen les diferents comissions. D’aquí surt la idae de poder tenir punts
d’ordinador per poder practicar en els casals
Es proposa poder fer una visita al arxiu de la Roca que ens expliquin com
funcionen i aprofitar i fer el dinar de germanor de la comissió.

Carla Mulet ,
Secretària del Consell Municipal Gent Gran
Mataró, 22 d’octubre de 2009

