
 

Benestar social 
C/ Cuba nº 47 
937582301 

Ajuntament de 
Mataró 

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

Data: 30  d’octubre de 2008 

Núm.: 8 

Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h 
Lloc: Edifici de l’Ajuntament del Carreró a la sala de baix 
 
Hi assisteixen: 
Josep Maria Bellavista  
Emili Amorós Bellaster 
Francesc Tristany 
Joan Bellavista 
Joan Navarro Monfort 
Vicenç del Rio 
Carla Mulet 
Núria Aguilar, consellera delegada 
de gent gran 
 
 

S’excusen: 
Maria Marsol i Roca 
Josep Mons Serra 
Concepció Fernandez 
Anna Mª Colomer 
Pedro Gonzalez 
Salvador Gimenez 
Toni Clos 
Begoña Monge 
Àngel Calvo 
Guadalupe Angelina  
Joan Graupera Peña  

 
 
Ordre del dia 
 
1. Presentació de la consellera delegada 
2. Parlar sobre les jornades de la comissió i explicar com està tot el procés 
3. Preparar les entrevistes per fer pel pròxim any 
4. Començar a preparar les actuacions pel proper any 
5. Diversos 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Presentació de la consellera delegada 
 

� S’explica el canvi de regidora i que ara tindrem una regidora de gent gran, el 
consell com les comissions de treball del consell dependran de la nova regidora 
Núria Aguilar. 

� S’explica que fa la comissió i quins objectius té 
 
 
 
 
 



 

2. Parlar sobre les jornades de la comissió i explicar com està tot el procés 
 

• S’exposa les dates ja confirmades de les conferències: 2, 4, 9, 11, i 16 de 
desembre. L’horari establert serà de les 19’30h a les 21h. el lloc serà la 
biblioteca Pompeu Fabra 

• La sortida al museu de la Jonquera la faríem el dissabte 13 de desembre. 
• Es parla de reservar la taula pel tema del restaurant 
• S’ha d’avisar a televisió de Mataró per sortir en el programa de la Fàbrica 

  
3. Preparar les entrevistes per fer pel pròxim any 
 

• Per aquest proper any s’han de pensar persones a entrevistar, comencem a fer 
llista: 

- Juana Medina 
- Joan Bellavista pel tema dels nens de mantega 
- Emili Amorós pel tema dels nens de mantega 

 
• S’ha de contacte amb en Manel Cusachs perquè ens digui gent per poder fer les 

entrevistes. 
 
 
4. Començar a preparar les actuacions pel proper any 
 

• Es parla de començar a treballar pel proper any sobretot amb els instituts el tema 
de traspàs de les històries de la gent gran a la gent jove que estudia als instituts 

• També s’ha de parlar de cara a l’any que bé quines accions es faran des de la 
comissió. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Mataró,  30 Començar a preparar les actuacions pel proper any 
 d’octubre de 2008          
Carla Mulet , Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 


