Ajuntament de
Mataró

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

Data: 24 d’abril de 2008
Núm.: 4
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: Edifici de l’Ajuntament del Carreró a la sala de baix
Hi assisteixen:
Àngel Calvo
Josep Maria Bellavista
Emili Amorós Bellaster
Joan Graupera Peña
Francesc Tristany
Guadalupe Angelina
Begoña Monge
Toni Clos
Salvador Gimenez
Carla Mulet

S’excusen:
Maria Marsol i Roca
Concepció Fernandez
Jordi Barbosa
Anna Mª Colomer
Pedro Gonzalez
Joan Bellavista

Ordre del dia
1. Parlar sobre les jornades que farà la comissió sobre Mataró anys 30 i 40
2. Comentar el tema de les autoritzacions de les gravacions fetes per penjar-les a la
web.
3. Repassar la tasca de difusió de l’exposició i pensar en la relació de llocs per portarla.
4. Diversos
Desenvolupament de la reunió
•
•

•

Primer fem valoració dels actes fets durant aquest mes.
El dia 27.3.08 va ser el dia internacional del teatre i es va fer en homenatge a la
Montserrat Juliò. La valoració és bona encara que hi ha hagut alguns problemes
tècnics.
Dels actes de la República, la passejada va anar bé i el llibret que van editar
també estava molt bé. El tema de la xerrada no sabem com va anar perquè ningú
de la comissió hi va poder assistir.
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1. Parlar sobre les jornades que farà la comissió sobre Mataró anys 30 i 40
·

S’explica la idea de com seran les jornades i en principi a la que sabem que ens han
donat la subvenció ens posarem a preparar-les. Les dates seran en el mes de
novembre i es faran seguides, una cada setmana.

2. Comentar el tema de les autoritzacions de les gravacions fetes per penjar-les a la
web.
·

·

·
·

Per la pròxima reunió es passarà un llistat de les persones que han fet els
enregistraments i que hem de localitzar per què puguin signar el document, entre
tots ens repartirem a les persones. Per poder fer aquest pas necessitem tenir una
còpia editada de cada gravació per poder donar al seu protagonista, no tenim aquesta
còpia feta, estem depenen de la Universitat que ens les faciliti.
Un cop tinguem les còpies fetes, s’ha de pensar en fer-ne quatre una per la persona
interessada, una per la comissió, una per l’arxiu municipal i un altre per l’arxiu de
Santa Maria. Per poder donar aquestes còpies estaria bé poder fer una enganxina
amb la imatge de l’exposició.
S’ha de fer una relació de la gent gravada amb telèfons i adreces.
S’ha de tenir en compte que tres persones a les que hem gravat s’han mort, el senyor
Vicens Aris, la Maria Hernàndez i l’Eliseu Massafrets.

3. Repassar la tasca de difusió de l’exposició i pensar en la relació de llocs per
portar-la.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

S’ha de parlar amb algun fotògraf professional perquè faci fotos de l’exposició.
Es reparteixen les carpetes d’explicació de l’exposició i en concreta en:
Joan Graupera: Escola Santa Anna, fet per l’any que bé ens avisaran per portar-la.
Òmnium, ens diran alguna cosa després de fer la seva reunió de junta
Aules sènior, encara s’hi ha d’anar
espais de la Caixa Laietana, en principi no perquè ja tenen un espai específic per fer
exposicions
Joan Bellavista: Escola Universitària, en principi si i estant molt interessats
l’Anxaneta, si s’ho miraran
Conxita Fernandez: Escola d’adults Rocafonda, a la pròxima reunió ens dirà alguna
cosa
Vicenç del Rio: Les Esmandies, ja ens diran alguna cosa

4. Diversos
•

S’hauria de convidar en alguna reunió als responsables de l’arxiu de Santa Maria.

Mataró, 14 de maig de 2008
Carla Mulet , Secretària del Consell Municipal Gent Gran

