
 

Benestar social 
C/ Cuba nº 47 
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Ajuntament de 
Mataró 

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

Data: 27  de novembre de 2008 

Núm.: 9 

Caràcter: ordinari 
Hora: 10 h 
Lloc: Edifici de l’Ajuntament del Carreró a la sala de baix 
 
Hi assisteixen: 
Josep Maria Bellavista  
Emili Amorós Bellaster 
Francesc Tristany 
Joan Bellavista 
Joan Navarro Monfort 
Vicenç del Rio 
Concepció Fernandez 
Begoña Monge 
Maria Marsol i Roca 
Àngel Calvo 

 
 
S’excusen: 
Josep Mons Serra 
Anna Mª Colomer 
Pedro Gonzalez 
Salvador Gimenez 
Toni Clos 
Guadalupe Angelina  
Joan Graupera Peña  

Carla Mulet 
Antonio Rodriguez 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Parlar sobre les jornades de la comissió i explicar com està tot el procés 
2. Avaluar com anat la difusió de les jornades 
3. Presentació i explicació de la web 
4. Diversos 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Parlar sobre les jornades de la comissió i explicar com està tot el procés 
 
 

� Es parla de la primera conferència que és la que tots hem pogut avaluar, l’acte en 
general ha estat molt bé potser hi ha mancat gent jove, s’hauria de trucar o tenir 
una relació més estreta amb els professors d’història dels instituts per poder 
treballar més coordinadament 

� Es comenta si es pot parlar amb el conserge de la biblioteca per allargar l’horari 
de les conferencies. 

� També s’hauria de parlar amb l’àmbit universitari per treballar conjuntament 
 
 



 

2. Avaluar com anat la difusió de les jornades 
 

� En general anat força bé, hem sortit a la ràdio, a la premsa. 
� Amb el tema de la televisió no anat bé, una perquè el programa de la Fabrica no 

ens han tractat ni amb el temps ni amb la importància i l’altre es que hem de 
pensar que s’ha d’avisar en el programa unes setmanes abans i no parlar amb ells 
tant just. 

 
 
3. Presentació i explicació de la web 
 

� Es presenta i s’ensenya la web, s’explica que la web només té els mínims que 
explica que és la comissió i que ha fet fins ara, tothom durant aquestes vacances 
de Nadal se l’ha de mirar i veure que hem d’afegir, modificar...etc. 

� Ara la feina és de les persones que composen la comissió d’anar dient que hi 
volen en aquesta web, tindrem formació específica de la Tecnoescola, s’ha de 
torbar quines persones volen fer-se responsables de la web. 

 
 
4.Diversos 
 

� No hi ha més punts a tractar és dona per tancada la sessió. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Carla Mulet , 
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
 
 
Mataró,  27 de novembrede 2008          
 


