Ajuntament de
Mataró

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

Data: 29 de gener de 2009
Núm.: 1
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: sala de pintures de Can Palauet
Hi assisteixen:
Josep Maria Bellavista
Emili Amorós Bellaster
Joan Bellavista
Joan Navarro Monfort
Vicenç del Rio
Concepció Fernandez
Maria Marsol i Roca
Toni Clos
Àngel Calvo
Carla Mulet

S’excusen:
Anna Mª Colomer
Pedro Gonzalez
Salvador Gimenez
Guadalupe Angelina
Francesc Tristany
Begoña Monge
Joan Graupera Peña

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

Fer valoració de les jornades republicanes
Parlar sobre el projecte a demanar per la subvenció del memorial democràtic
Començar a concretar el tema dels bombardejos lligat amb l’exposició
Comentaris sobre la web i concretar el tema de formació
Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Fer valoració de les jornades republicanes







Es parla de que va faltar gent jove en les jornades
S’hauria de fer una valoració de cada conferenciant, es queda en que es passarà
una fitxa per cada conferència per poder fer una bona valoració i amb calma ja
que surten diferències sobre cada conferenciant, si eren massa acadèmics, si el
tema no era ban be el que es buscava....
S’ha de millorar el tema de l’espai i dels horaris de tancament, en general no va
assistir gaire gent
S’ha d’ampliar la difusió dels cartells sobretot.
Es demana poder fer un llistat d’espais per poder utilitzar per fer actes al vespre.
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2. Parlar sobre el projecte a demanar per la subvenció del memorial democràtic


Es passa un còpia de les bases de la subvenció i del projecte demanat amb tot
el que ja s’havia parlat en altres reunions. En principi tothom ho veu bé, és
comenta l’aspecte d’aquest any de poder fer menys gravacions però amb més
qualitat.

3. Començar a concretar el tema dels bombardejos lligat amb l’exposició




Es parla de buscar fotografies de l’època i tot el que tingui relació amb el
tema dels bombardejos.
Per la propera reunió s’ha de parlar amb quines idees tenim amb fer actes
relacionats amb l’exposició i amb el tema de l’exili.
Es parla de relacionar el tema del teatre amb els bombardejos, s’ha de mirar.

4. Comentaris sobre la web i concretar el tema de formació


Es queda per parlar per la propera reunió ja que la majoria no se l’han mirat, pel
tema de formació s’està pendent amb una reunió amb tecnoescola per veure que
ens diuen al respecte.

5.Diversos


Sorgeix la proposta de poder fer de cara a l’any proper algun acte relacionat
amb la data del 27 de gener amb l’entrada de la tropes de Franco a Mataró.

Carla Mulet ,
Secretària del Consell Municipal Gent Gran

Mataró, 11 de febrer de 2009

