
 

Regidoria gent gran 
C/ Cuba nº 47 
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Ajuntament de 
Mataró 

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

Data: 22 d’octubre de 2009 

Núm.: 8 

Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h 
Lloc: sala de pintures de Can Palauet 
 
Hi assisteixen: 
Josep Maria Bellavista  
Joan Navarro 
Francesc Barrera 
Joan Bellavista 
Carla Mulet 
Núria Aguilar 
 
S’excusen: 
Àngel Calvo 
Anna Coma Tubau 

Anna Mª Colomer 
Vicenç del Rio 
Begoña Monge 
Salvador Gimenez 
Concepció Fernandez 
Maria Marsol i Roca 
Emili Amorós Bellaster 
Pedro Gonzalez 
Guadalupe Angelina  
Toni Clos 

 
 
Ordre del dia 
 
1. Parlar sobre el guió a explicar en els casals 
2. Concretar qui va a les xerrades sobre l’explicació de la comissió a les entitats de 

gent gran 
3. Parlar sobre les actuacions a fer da cara a l’any vinent 
4. Diversos 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
Primer es fa una valoració general de la lectura del manifest del consell municipal de la 
gent gran pel dia internacional de la gent gran. 
Es proposa poder penjar el manifest a la web de l’Ajuntament de Mataró i fer còpies en 
Din·3 per penjar a les entitats de gent gran. 
 
1. Parlar sobre el guió a explicar en els casals 
 

• Entrem a la web de www.memoriagentgran.cat i anem seguin la web per 
explicar que és la comissió i les activitats que fem. 

• Especifiquem quin material s’ha de portar a les explicacions: dispositiu per 
veure la web, les gravacions, el tríptic de l’exposició i les guies didàctiques. 



 

• Muntem el calendari de les visites als diferents casals i de qui hi pot anar (veure 
annex) 

• Els casals on hauríem d’anar serien: 
• Molins, Cirera 
• Rocafonda, UDP 
• Gatassa, Cerdanyola 
• Terradas, Pla d’en Boet 
• Parc, Llàntia, Havana 

 
 
3. Parlar sobre les actuacions a fer da cara a l’any vinent 
 

• Preparar el projecte dels búnquers, mirar la subvenció perquè la demani el 
departament de patrimoni. 

• Parlar amb cultura pel tema de la subvenció del memorial democràtic. 
• Poder muntar alguna xerrada gratuïta 
• Poder anant fent les gravacions durant tot l’any 

  
5. Diversos 
 

• Es fa la valoració del curs de correu electrònic específic per les persones que 
composen les diferents comissions. 

• En Joan Bellavista comenta d’ampliar les xerrades explicatives de la comissió 
també a les universitats. 

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


