Ajuntament de
Mataró

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

Data: 21 de febrer de 2008
Núm.: 2
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: Edifici de l’Ajuntament del Carreró a la sala de baix
Hi assisteixen:
Joan Bellavista
Àngel Calvo
Guadalupe Angelina
Josep Maria Bellavista
Pedro Gonzalez
Emili Amorós Bellaster
Begoña Monge
Joan Graupera Peña
Francesc Tristany
Carla Mulet
S’excusa:
Maria Marsol i Roca
Concepció Fernandez
Toni Clos
Jordi Barbosa
Anna Mª Colomer
Ordre del dia
1. Passar el projecte sobre la subvenció del memorial democràtic.
2. Parlar sobre les jornades que farà la comissió sobre Mataró anys 30 i 40
3. Anomenar a una persona de la comissió per a anar al consell com a representant de
la comissió.
4. Anomenar un responsable de la tasca de difusió de l’exposició i pensar en la relació
de llocs per portar-la.
5. Ja tenim el nom de la web i el domini.
6. Diversos

Desenvolupament de la reunió

Benestar social
C/ Cuba nº 47
937582301

1 Passar el projecte sobre la subvenció del memorial democràtic.
·

Se’ls hi explica el projecte que s’ha demanat per la subvenció, en principi totohm el
veu bé.

2. Parlar sobre les jornades que farà la comissió sobre Mataró anys 30 i 40
·
·
·

Es va parlant de quins possibles temes es podria parlar en aquestes conferencies,
surten propostes com: el tema de les cooperatives, fundació unió de
cooperadors..etc.
Es proposa posar un títol més genèric al cicle, es queda que ja ho anirem parlant.
Es proposa varies opcions a nivell metodològic, després de fer votacions s’acorda
fer-les seguides una cada setmana, sobre el lloc es proposa la biblioteca municipal i
algunes fer-les a diferents barris, però també s’haurà d’anar concretant més.

3. Anomenar a una persona de la comissió per a anar al consell com a representant
de la comissió.
·

Es concreta en anomenar a dues persones aquestes seran, en Joan Maria Bellavista i
en Joan Bellavista, ells dos seran els representant de la comissió de memòria
històrica en el consell de la gent gran, fins que no es canvií el reglament hi ha
d’anar com a convidats.

4. Anomenar un responsable de la tasca de difusió de l’exposició i pensar en la
relació de llocs per portar-la.
·

·
·
·
·

S’explica que la Carla com a coordinadora de les diferents comissions actualment li
és molt difícil encarregar-se d’aquesta tasca, entre tota la gent de la comissió no surt
cap responsable però si que tothom amb la mida de les seves possibilitats es poden
encarregar cadascú d’un lloc en concret.
La Guadalupe mirarà l’Hospital
En Joan Bellavista a l’Anxaneta
I es diuen llocs on poder mirar de portar-la; escoles d’adults, Santa Anna, Fundació
Hospital, Universitat, Òmnium, Aules Sènior, Miquel Biada....
S’haurien de fer unes carpetes amb material de l’exposició per presentar-les als
diferents llocs.

5. Ja tenim el nom de la web i el domini.
·
·

S’explica que ja tenim el nom del domini que és www.memoriagentgran.cat i que
està en procés de fer-se.
Ara falten les autoritzacions de deixar penjar les diferents gravacions a la web.

6. Diversos

·
·

Es proposa de parlar amb el museu de Mataró pel tema de trobar artistes de Mataró
durant els anys 30 i 40 i aprofitar el tema de les pintures amb l’exposició. Surt el
nom de l’artista Mariano Andreu.
L’Emili Amorós li passa les seves memòries a la Guadalupe per si li pot passar a
l’ordinador.

Mataró, 25 de març de 2008
Carla Mulet , Secretària del Consell Municipal Gent Gran

