
Ajuntament de 
Mataró

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

Data: 25  de maig de 2008

Núm.: 5

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
Joan Bellavista
Margarida Colomer
Carla Mulet

S’excusen:
Maria Marsol i Roca
Concepció Fernandez
Jordi Barbosa 
Anna Mª Colomer
Pedro Gonzalez
Salvador Gimenez
Toni Clos

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 i les gravacions a domicili.
3. Repassar la tasca de difusió de l’exposició i pensar  en la relació de llocs per portar-

la.
4. Presentació  del  Congrés  internacional  d’història  La  batalla  de  l’Ebre,  70  anys 

després.
5. Passar informació sobre la tercera mostra d’entitats.
6. Diversos

Desenvolupament de la reunió

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

• Entre tots conjuntament amb la Margarida Colomer parlem de quina temàtica 
hauria  de  treballar  aquestes  jornades,  pensant  que  la  idea  es  que  es  puguin 
consolidar i fer-les anualment.
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• Fem una roda de votacions per saber quines serien les cinc primeres temàtiques 
a treballar, arrel de les votacions queda establert que començarem a parlar sobre 
els primers temes que proposa la Margarida com a possibles temes a treballar.

• La Margarida  a  través  dels  temes  escollits  començarà  a  buscar  els  possibles 
conferenciants.

• Es parla  de quin títol  li  podríem posar  en aquestes  jornades,  es  concreta  de 
posar-li  el  següent  títol  “  primeres  jornades  de  la  comissió  de  la  memòria 
històrica de la gent gran”.

• L’horari establert serà de les 19h a les 21h. el lloc serà la biblioteca Pompeu 
Fabra i el dies seran després d’haver confirmat amb la biblioteca:

• Dimarts 2, dijous 4, dimarts 9, dijous 11, i dimarts 16 de desembre
• Es proposa de fer una sortida conjuntament a les conferències i es proposa per 

exemple anar al museu nou ubicat a la Jonquera com activitat complementaria a 
les conferències.

• S’acorda treballar amb els instituts sobre la nostra exposició i poder fer ressò de 
les jornades de cara a l’últim trimestre d’aquest any.

• Es queda que la Margarida ens farà una devolució quan ja tingui concretat el 
tema dels conferenciants i sapiguem segur quina quantitat de pressupost tenim a 
través de la subvenció del memorial democràtic.

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

• S’explica que aquest tema està parat fins que des de la universitat ens facin  les 
gravacions  originals  per  poder  donar-les  al  seus  protagonistes,  esperem  que 
durant el mes de juliol aquest tema es pugui avançar.

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

•  Es fa un repàs dels llocs que han respòs per poder-la portar per l’any que bé, 
d’altres llocs ja estan informats però falta contactar amb ells per parlar més amb 
concret.

4. Presentació del Congrés internacional d’història La batalla de l’Ebre, 70 anys 
després.

• Es presenta el Congrés Internacional d’història La Batalla de l’Ebre que es farà a 
Móra d’Ebre del 24 al 27 de juliol. Es comenta que des de la comissió no hi ha 
diners per subvencionar l’inscripció, i que hi ha algunes persones que miraran 
per altres vies de buscar alguna subvenció.

 
5. Passar informació sobre la tercera mostra d’entitats.

• Es passa la informació de la mostra, aquesta es farà durant el mes de novembre 
d’aquesta any i es comenta que el consell municipal de la gent gran hi podria 
tenir un espai per poder exposar temes relacionats amb les diferents comissions 



de treball.  En principi  la  comissió  ho veu bé poder-hi  formar  part,  ara  falta 
concretar quins temes volem explicar en la mostra.

6. Diversos

• En Joan Bellavista  explica  com li  va  anar  la  seva assistència  a  Terrassa  on 
explicaven les conclusions i els resultats del congrés del memorial democràtic, 
En Joan explica que no li  va agradar perquè va ser més una xerrada de dos 
ponents que no pas un espai de debat.

Mataró,  16  de juny de 2008         
Carla Mulet , Secretària  del Consell Municipal Gent Gran
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