Ajuntament de
Mataró

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

Data: 21 de maig de 2009
Núm.: 5
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala de pintures de Can Palauet
Hi assisteixen:
Josep Maria Bellavista
Joan Navarro
Vicenç del Rio
Joan Bellavista
Concepció Fernandez
Maria Marsol i Roca
Emili Amorós Bellaster
Àngel Calvo
Carla Mulet

S’excusen:
Anna Mª Colomer
Pedro Gonzalez
Salvador Gimenez
Guadalupe Angelina
Begoña Monge
Toni Clos
Francesc Tristany
Joan Graupera Peña

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Concretar la valoració de les activitats ja realitzades aquest any
Difusió dels actes de la comissió en relació als bombardejos
Parlar sobre les entrevistes a fer durant aquest any sobre els bombardejos
Tema entrevistes amb els institut l’IES Puig i Cadafalch, acte explicatiu al casal del
Parc de l’experiència amb l’institut
5. Parlar sobre la nostra participació al consell de patrimoni de la ciutat
6. Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Concretar la valoració de les activitats ja realitzades aquest any




S’expliquen tots els actes, com han anat i es fa una mica de valoració en general.
El tema de l’exposició ens plategem en que s’ha de fer més difusió però el com
no el sabem.
El tema de l’excursió a nivell d’assistència ha estat molt fluixa.

2. Difusió dels actes de la comissió en relació als bombardejos


S’ha de pensar molt bé, com poder millorar el tema de la difusió, ja que la
valoració es que no arribem a prou gent.

Regidoria gent gran
C/ Cuba nº 47
937582301





S’ha de fer més propaganda als carrers a nivell de cartells.
S’hauria de contactar amb les associacions de veïns i treballar conjuntament.
S’ha de pensar en una estratègia per arribar a les associacions de gent gran.

3. Parlar sobre les entrevistes a fer durant aquest any sobre els bombardejos



Tenim un llistat de persones a gravar, estem esperant la resolució de la
subvenció, per veure si tindrem prou pressupost per fer les filmacions.
Es proposa poder fer una de les gravacions que expliqui que fa la comissió de la
memòria històrica.

4. Tema entrevistes amb els institut l’IES Puig i Cadafalch, acte explicatiu al casal
del Parc de l’experiència amb l’ institut





S’explica com va anar l’acte, l’assistència va ser molt bona per part de l’institut
però va faltar fer difusió de les pròpies juntes dels diferents casals de cara als
seus usuaris.
La Maria comenta que aquest tema costa de treballar en els casals, la gent no
està per això.
Es comenta una experiència portada a terme des de l’institut Damià Campeny de
posar un dia específic de la memòria històrica en l’institut i cada any proposar
activitats diferents.
També es parla de poder fer un treball conjunt de difusió dels actes de la
comissió amb tots els professors d’història dels instituts.

5. Parlar sobre la nostra participació al consell de patrimoni de la ciutat




Abans de participar en el consell del patrimoni, es parla de quedar com a
comissió amb en Carles Marfà director del museu.
Es comenta la ruta de les xemeneies que van fer des de l’associació de veïns del
centre, la Conxita pregunta perquè no surt Can Marxal, se li explica que la que
hi ha a la plaça és una reproducció i no l’original per això no surt a la ruta.
No hi ha més temes aper afegir es dona per acabada la reunió.

Carla Mulet ,
Secretària del Consell Municipal Gent Gran

Mataró, 1 de juny de 2009

