Ajuntament de
Mataró

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

Data: 19 de febrer de 2009
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala de pintures de Can Palauet
Hi assisteixen:
Josep Maria Bellavista
Joan Bellavista
Salvador Gimenez
Vicenç del Rio
Begoña Monge
Toni Clos
Àngel Calvo
Carla Mulet

S’excusen:
Anna Mª Colomer
Emili Amorós Bellaster
Pedro Gonzalez
Joan Navarro
Concepció Fernandez
Maria Marsol i Roca
Guadalupe Angelina
Francesc Tristany
Joan Graupera Peña

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Concretar la valoració de les jornades republicanes
Començar a concretar el tema dels bombardejos lligat amb l’exposició
Comentaris sobre la web i concretar el tema de formació
Tema de l’exposició i reunió amb l’IES Puig i Cadafalch
Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Concretar la valoració de les jornades republicanes



Es reparteix les fitxes de valoracions de cada conferència perquè s’omplin i a la
propera reunió les recollirem
Es proposa per un altre vegada fer les conferencies a diversos llocs diferents.

2. Començar a concretar el tema dels bombardejos lligat amb l’exposició
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Es proposa fer la inauguració de l’exposició el dimarts dia 5 de maig a 2/4 de
set els parlaments i a les set la conferència sobre els bombardejos a càrrec
del senyor Joan Vilarroya.
Parlem de buscar els diferents refugis que existien a Mataró durant la guerra
civil. Es parla de Can Roure
També surt la proposta de fer un estudi sobre els fortins a Mataró i lligar una
sortida durant el maig per fer un recorregut pels diferents fortins existents i
aprofitar per netejar-los i senyalitzar-los.
Es decideix de fer la sortida a Corbera d’Ebre i al museu de Gandesa es faria
el dissabte 16 o el dissabte 23.
S’han de fer cartells informatius sobre que busquem material i testimonis
sobre el tema dels bombardejos i passar-lo als casals de gent gran i al consell
municipal de gent gran.

3. Comentaris sobre la web i concretar el tema de formació


Tecnoescola no ens podrà fer la formació fins després de setmana santa, fins
llavors la Carla i en Toni Llabrés seran els responsables de tenir-la al dia. Quant
fem la formació decidirem un equip de treball per actualitzar la web.

4. Tema de l’exposició i reunió amb l’IES Puig i Cadafalch


S’explica que s’ha fet una reunió amb el professor Xavier Alsina per poder fer
entrevistes a diferents avis sobre la memòria històrica, les entrevistes les faríem
en un casal amb tres avis i després proposen poder fer un acte conjunt per
ensenyar la feina feta.

5. Diversos




S’explica que l’exposició està ubicada a l’I.E.S de Santa Anna
Es passa la informació sobre dos actes , un organitzat per l’associació de gent
gran de la Gatassa, i del grup de recerca de la memòria històrica.
S’ha de buscar el pressupost del transport de l’exposició.

Carla Mulet ,
Secretària del Consell Municipal Gent Gran

Mataró, 16 de març de 2009

