Ajuntament de
Mataró

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

Data: 26 de juny de 2008
Núm.: 6
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
Joan Navarro Monfort
Josep Mons Serra
Vicenç del Rio
Vicenç Perez Peña
Carla Mulet

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

Ordre del dia
1. Parlar sobre les jornades que farà la comissió sobre Mataró anys 30 i 40 i explicar el
tema de la dotació de la subvenció
2. Informar sobre la sol·licitud de l’exposició “Quan plovia bombes” del memorial
democràtic
3. Pensar en com volem participar en la tercera mostra d’entitats
4. Preparar el calendari del tercer trimestre de l’any
5. Diversos
Desenvolupament de la reunió
1. Parlar sobre les jornades que farà la comissió sobre Mataró anys 30 i 40 i
explicar el tema de la dotació de la subvenció
•
•

•

S’explica un altre cop el projecte i quina dotació econòmica ens han donat, de la
subvenció que vam demanar al memorial democràtic.
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
La sortida al museu de la Jonquera la faríem el dissabte 13 de desembre.
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•

•

•

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.
Decidim fer una 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.
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

2. Informar sobre la sol·licitud de l’exposició “Quan plovíen bombes” del memorial
democràtic
•
•

Hem demanat l’exposició per portar-la a Mataró, això seria del 2 de maig al 19
de maig del 2009.
Es comenta poder treballar el plànol de on hi havia refugis i de on van caure
bombes.

3. Pensar en com volem participar en la tercera mostra d’entitats
•

S’explica en que consisteix, i s’acorda en participar portant-t’hi difusió de tota la
tasca feta a la comissió.

4. Preparar el calendari del tercer trimestre de l’any
•

Es passa el calendari de les properes reunions.

5. Diversos
•

Es proposa de poder tenir una entrevista institucional amb l’Arxiu de Santa
Maria, amb el senyor Manel Salicrú

•

En Joan Bellavista torna a comentar el tema del Congrés Internacional d’història
La Batalla de l’Ebre que es farà a Móra d’Ebre del 24 al 27 de juliol. Es torna a
comentar que des de la comissió no hi ha diners per subvencionar la inscripció.

Mataró, 24 de juliol de 2008
Carla Mulet , Secretària del Consell Municipal Gent Gran

