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

Data: 24 de setembre de 2009 

Núm.: 7 

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 
Maria Marsol i Roca 
Salvador Gimenez 
Begoña Monge 
Emili Amorós Bellaster 

Anna Coma Tubau 
Carla Mulet 
Núria Aguilar 
 
S’excusen: 
Àngel Calvo 
Anna Mª Colomer 
Pedro Gonzalez 
Guadalupe Angelina  
Toni Clos 

 
 
Ordre del dia 
 
1. Concretar les xerrades sobre l’explicació de la comissió a les entitats de gent gran 
2. Repartir la preparació de les entrevistes i fer l’organigrama de filmacions 
3. Preparar la gravació d’explicació de la comissió i materials de suport 
4. Parlar sobre les presentacions de la comissió als responsables dels diferents  arxius 

de la ciutat. 
5. Diversos 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
Abans d’entrar a parlar sobre els punts de l’ordre del dia la regidora Núria Aguilar 
comenta que el tema de la memòria històrica de la ciutat i que com a bona noticia s’ha 
demanat que cultura s’involucri i amb tècnics, ara s’haurà de veure com es concreta 
aquesta proposta i de cara més endavant es continuarà parlant. 
 
 
1. Concretar les xerrades sobre l’explicació de la comissió a les entitats de gent 
gran 
 

• S’ha de fer un guió preparant aquestes sessions de presentació, el guió mirarem 
de seguir el que es poden trobar si entren a la web. 



 

• Per la pròxima reunió passarem el guió i les possibles dates de visites a casals, 
perquè tothom s’ho pugui mirar en calma. 

• Els casals on hauríem d’anar serien: 
• Molins, Cirera 
• Rocafonda, UDP 
• Gatassa, Cerdanyola 
• Terradas, Pla d’en Boet 
• Parc, Llàntia, Havana 

 
• Després podem mirar d’anar a diferents residències, haurem de fer la valoració. 
• També s’explica la nova ubicació del casal de l’UDP que passarà a l’equipament 

de Can Gassol. 
 
2. Repartir la preparació de les entrevistes i fer l’organigrama de filmacions 
 

• Acordem de fer un equip de filmació, surten com a voluntaris en Joan Navarro, 
Carla Mulet, Toni Llabrès i en Francesc Barrera. 

• La comissió de memòria històrica tindrà constància de les gravacions ja que 
passarem les dates per correu electrònic. 

 
3. Preparar la gravació d’explicació de la comissió i materials de suport 
 

• L’equip de filmació també gravarà la pròpia comissió explicant el que fa. 
 

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

� Es deixa aquest punt pendent a la nova proposta del institut municipal de cultura 
de treballar conjuntament amb la comissió de memòria històrica. 

 
5. Diversos 
 

• Es proposa un curs de correu electrònic específic per les persones que composen 
les diferents comissions, hi hauran dos nivells un d’inicial i un més avançat. 

 
 
Carla Mulet , 
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
 
 
Mataró,  24  de setembre de 2009  
 


