Ajuntament de
Mataró

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

Data: 18 d’abril 2013
Núm.: 4
Hora: 10 h

Caràcter: ordinari
Lloc: carrer Sant Josep

Hi assisteixen:
Carme Diaz
Jaume Carbó
Guadalupe Angelina
Àngel Calvo
Josefa Jaime
Joan Bassas
Manel Martín
Angelina Amat
Agustí Serrano

Susana Vega (voluntària)
Carla Mulet
S’excusen:
Emili Amorós
Begoña Monge
Jeanine Paretilla
Josep Noè
Joaquim Dorda

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proposta de poder fer una associació pròpia de la comissió.
Valoració de l’acte de reconeixement del dia 9 d’abril.
Valoració del recorregut als llocs emblemàtics.
Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30.
II mostra d’entitats
Diversos.

Desenvolupament de la reunió
1. Proposta de poder fer una associació pròpia de la comissió.
•

•
•

•

S’acaben d’omplir els papers, i es deixa per la pròxima reunió ja que falta gent per
firmar.
Es dona una còpia en paper dels estatuts per a cada membre.
La Josefa proposa poder fer una petita aportació cada membre per poder tenir així una
petita base de diners per poder començar.
Quant s’obri el compte corrent es mirarà de buscar un banc que no ens cobri
comissions.

2. Valoració de l’acte de reconeixement del dia 9 d’abril.
•

La valoració en general és bona, segurament l’espai no va ser l’adient però era una
decisió de la comissió de fer-ho en aquest casal ja que és la nostra seu.
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•

•

•

L’assistència va ser molt alta, van venir unes 75 persones molta més gent de la que
esperàvem.
S’hauria de mirar de poder fer un petit reportatge fotogràfica d’aquest acte i poder
penjar a la web.
En Manel ens ha passat les fotos dels diferents actes.

3. Valoració del recorregut als llocs emblemàtics.
•
•

El recorregut anat molt bé, la valoració de la Margarida com a guia és molt bona.
Han vingut unes 15 persones, no són gaires però el recorregut amb aquest número de
persones es fa molt bé, la valoració del participants és molt bona.

4. Exposició de l’Escola Municipal d’arts i oficis.
•

La Susana explica el seu treball en relació a buscar i poder contactar amb totes les
persones que tenim al llistat per saber quin material podran portar quant es munti
l’exposició. Queda clar que l’exposició es farà durant l’ant 2015.

5. Preparar visites guiades a l’exposició sobre Mataró anys 30.
•

•

S’ha parlat amb la Margarida Colomer i ens comenta que podem fer una reunió amb
ella per parlar com ho fem.
S’ha de contactat amb l’Anna Menem, tècnica d’educació per poder tenir una reunió
amb ella i parlar sobre el tema, però va molt liada de feina i quedarem per més
endavant.

6. II mostra d’entitats
•

Es parla de que el material que tinguem posem un preu per poder-lo vendre durant la
mostra, serà un preu simbòlic.

7. Diversos.
•

S’explica que la setmana que bé portem l’exposició dels anys 30 a Salesians i de que
anirem un dia a explicar als tres cursos de quart d’ESO la comissió i la web, quant
sàpiga els dies exactes i la hora enviaré un correu per veure qui està interessat en
venir.

•

No hi ha més punts a tractar es dona per tancada la sessió

Carla Mulet
Secretària del Consell Municipal Gent Gran
Mataró, abril de 2013

