Ajuntament de
Mataró

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

Data: 18 de juny de 2009
Núm.: 6
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala de pintures de Can Palauet
Hi assisteixen:
Josep Maria Bellavista
Joan Navarro
Vicenç del Rio
Joan Bellavista
Concepció Fernandez
Emili Amorós Bellaster
Àngel Calvo
Carla Mulet

S’excusen:
Anna Mª Colomer
Pedro Gonzalez
Salvador Gimenez
Guadalupe Angelina
Begoña Monge
Toni Clos
Maria Marsol i Roca
Francesc Tristany
Joan Graupera Peña

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Concretar la valoració de les activitats ja realitzades aquest any
Informació sobre la dotació de la subvenció
Parlar sobre les entrevistes a fer durant aquest any sobre els bombardejos
Parlar sobre les presentacions de la comissió als responsables dels diferents arxius
de la ciutat.
5. Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Concretar la valoració de les activitats ja realitzades aquest any
•
•

•
•

En general es veu la visió que s’ha treballat molt però que el resultat no ha estat
tant satisfactori com podria haver estat.
Es fa la proposta de cara al proper curs com objectiu de la comissió poder anar a
les diferents entitats de gent gran i fer xerrades sobre la feina que fa la comissió i
donar-se a conèixer.
S’han de pensar formes per motivar a la gent i que puguin participar en la
comissió.
En aquestes xerrades es proposa també que en pugui acompanyar la regidora de
gent gran.

Regidoria gent gran
C/ Cuba nº 47
937582301

•
•

També es parla d’anar a la televisió de Mataró i donar-nos a conèixer
L’acord seria muntar una estructura de xerrades als diferents casals i fer difusió.

2. Informació sobre la dotació de la subvenció
•
•

S’explica el decret on surt el que ens han donat de subvenció, que per aquest any
serà de 1.000 euros.
Es comenta que la subvenció és molt baixa i que no arriba ni a la meitat del que
ja portem gastat, per això per a aquest curs no podem gastar res més.

3. Parlar sobre les entrevistes a fer durant aquest any sobre els bombardejos



Ens han quedat les gravacions per fer, s’intentarà poder-les fer des de la pròpia
comissió de memòria històrica. Durant el setembre anirem parlant.
També s’hauria de mirar altres contactes per poder tenir aquestes gravacions

4. Parlar sobre les presentacions de la comissió als responsables dels diferents
arxius de la ciutat.




S’explica que hem de fer la reunió amb el cap del museu, i que l’hauríem de
preparar, es decideix qui assistirà i els temes que li hem de comentar
La Carla portarà informació sobre la comissió.
Queda pendent pel setembre fer reunions amb els diferents arxius de la ciutat,
algunes d’elles les farem conjuntament amb la regidora de gent gran.

5. Diversos
•
•

S’explica que s’ha aprovat la llei de fosses i que potser estaria bé plantejar-se
una reunió informativa de cara a la ciutat quant estigui més detallada.
La llei i el decret de les subvencions es passarà per correu electrònic ala
membres de la comissió.

Carla Mulet ,
Secretària del Consell Municipal Gent Gran
Mataró, 1 de juliol de 2009

