Ajuntament de
Mataró

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

Data: 25 de setembre de 2008
Núm.: 7
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
Francesc Tristany
Guadalupe Angelina
Joan Bellavista
Vicenç del Rio
Carla Mulet
S’excusen:
Maria Marsol i Roca

Joan Navarro Monfort
Josep Mons Serra
Concepció Fernandez
Jordi Barbosa
Anna Mª Colomer
Pedro Gonzalez
Salvador Gimenez
Vicenç Perez Peña
Toni Clos
Begoña Monge
Joan Graupera Peña

Ordre del dia
1. Explicar el canvi de consellera delegada de la gent gran
2. Parlar sobre les jornades de la comissió i explicar la reunió amb altres entitats per
explicar el tema de treballar conjuntament
3. Pensar en la difusió de les jornades
4. Fer un resum de les gravacions ja fetes i preparar les del proper any
5. Diversos
Desenvolupament de la reunió
1. Explicar el canvi de consellera delegada de la gent gran


S’explica el canvi de regidora i que ara tindrem una regidora de gent gran activa,
tant el consell com les comissions de treball del consell dependran de la nova
regidora Núria Aguilar.
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2. Parlar sobre les jornades de la comissió i explicar la reunió amb altres entitats
per explicar el tema de treballar conjuntament

•

•
•

•

•
•
•

S’exposa les dates ja confirmades de les conferències: 2, 4, 9, 11, i 16 de
desembre. L’horari establert serà de les 19h 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 que pel primer dia de la jornada hem de pensar amb els parlaments
institucionals que anirien a càrrec de la Generalitat, Ajuntament i de la pròpia
comissió.
S’explica la reunió amb la resta de grups que a Mataró que també treballen amb
la memòria històrica, aquests serien els marxaires, el grup d’història del casal, la
comissió, el grup de recerca de la memòria i l’arxiu de Santa Maria. En principi
a la reunió només assistirà una persona de cada grup, com a comissió hi anirà la
Carla. En aquesta reunió volem explicar les jornades i proposar idees per
treballar conjuntament tots els grups, sorgeixen diverses propostes:
El grup d’història del casal, farà un programa de ràdio específic parlant de la
temàtica de la jornades i un article específic en la seva revista la Felibrejada.
El grup de recerca de la memòria ens ajudarà a fer difusió i penjar cartells
El grup de marxaires ens ajudarà amb el tema de la sortida.

3. Pensar en la difusió de les jornades
•

•
•

S’ha de pensar en la difusió de les jornades: TVMataró, espais Tribuna i la
Fabrica, ràdio Matarò, espai programa gent gran i el magazine, premsa escrita i
agenda de cultura...etc
Es decideix fer tríptics i uns 300 cartells per repartir.
També es farà una reunió extra el 13 de novembre per poder planificar la difusió
de les jornades.

4. Fer un resum de les gravacions ja fetes i preparar les del proper any
•
•

S’explica com està el procés de les gravacions, per aquest any les que ja estan
festes es penjaran directament a la web de la comissió.
Per l’any que bé el procés serà diferent en farem menys i s’aniran fent cap a la
primavera amb algun tècnic més professional, aquest procés el mirarem de
vincular a través de la subvenció del memorial democràtic.

5. Diversos
•
•

S’explica l’experiència de l’Arxiu de l’experiència i com s’han fet els contactes
per fer les entrevistes per penjar-les en el portal.
Es parla d’una carta rebuda a través de l’oficina d’atenció al ciutadà d’una
senyora que ha escrit un llibre sobre la història de Mataró i que farem el contacte
amb ella per veure si podem introduir aquest escrit com arxiu dins de la web de
la comissió.

•

Surt el comentari de buscar algun voluntari que ens passi documentació feta a
mà a l’ordinador per poder-la penjar a la web de la comissió.

Mataró, 20 d’octubre de 2008
Carla Mulet , Secretària del Consell Municipal Gent Gran

