
Benvolguts/des 
 
totes les reunions de les comissions del consell queden ajornades fins a proper avís 
per tant la reunió que teníem que fer el 16 d'abril no crec que la puguem fer 
 
si us sembla bé, us vaig passant informació d'algunes temes que teníem pendent de 
treballar a la reunió 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Del cinefòrum, calendari de visites i valoració. 

No crec que fem aquesta activitat ja fins després de vacances d'estiu 

1. Gravacions del cinefòrum de Pla d’en Boet.  

També quedaran pendents segons com evolucioni la situació 

1. Contactes amb les escoles. 

Mirarem de fer l'activitat dels testimonis des de casa, les escoles comenten que ho 
tindran en compte, el Turó ja ha contestat que miraran de com poder-la fer 

1. Elaboració d’entrevistes a nous testimonis i centenaris. 

També quedaran pendents segons com evolucioni la situació 

1. Repàs de la web. 

Aquests dies és una de les feines que he fet des de casa, alguns de vosaltres ja heu fet 
propostes de millora i les he anat incorporant 

1. Difusió de les rutes. 

La ruta pels llocs emblemàtics del 18 d'abril ja està ajornada, he parlat amb turisme i 
de moments comenten esperar a veure si l'ajornem o queda anul·lada. 
La dels fortins encara m'espero però segurament serà el mateix 

1. Proposta de sortides guiades i noves activitats. 

Queda pendent per quant puguem tornar a fer reunions i parlar-ne 

1. Exposició “Mataró anys 30” a les biblioteques. 

He demanat poder mantenir les dates, però dependrà de la nova programació de les 
activitats a les biblioteques 



 
del dilluns 14 al divendres 25 de setembre( Biblioteca Antoni Comas) 
desmuntatge ds 26 de setembre i transport a l'altre biblioteca dilluns 28 de setembre 
  
del dimarts 29 de setembre al dimecres 14 d'octubre (Biblioteca Pompeu Fabra) 
dijous 15 d'octubre desmuntatge i divendres 16 d'octubre recollir 
 
 


