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Mataró 

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

Data: 30 d’abril de 2009 

Núm.: 4 

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 
Guadalupe Angelina  
Begoña Monge 
Emili Amorós Bellaster 
Àngel Calvo 
Carla Mulet 

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

 
Ordre del dia 
 
1. Concretar la  valoració de les  jornades republicanes 
2. Difusió dels actes de la comissió en relació als bombardejos 
3. Tema entrevistes amb els institut l’IES Puig i Cadafalch, acte explicatiu al casal del 

Parc de l’experiència amb l’institut 
4. Parlar sobre l’arxiu de l’experiència i acte per poder lliurar una còpia de les 

gravacions als seus protagonistes 
5. Diversos 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1. Concretar la  valoració de les  jornades republicanes 
 

� S’han de portar les fitxes de valoracions de cada conferència, i un cop 
emplenades podrem fer la valoració. 

 
2. Difusió dels actes de la comissió en relació als bombardejos 
 

� Es parla de poder anar fent les conferencies en altres sales que no siguin la 
biblioteca. 

� Es parla del tema de la difusió de la passejada pels búnquers, i es proposa poder 
fer un escrit per donar el dia de la passejada. 



 

� S’ha de parlar amb l’arxiu de Santa Maria, per poder fer treballar conjuntament.  
� Pel tema dels refugis, s’ha de buscar documentació sobre una reunió durant 

l’agost de l’any 37 on es va parlar del tema dels refugis a  Mataró 
� De la sortida a Corbera d’Ebre s’apunta gent de la comissió. 

 
3. Tema entrevistes amb els institut l’IES Puig i Cadafalch, acte explicatiu al casal 
del Parc de l’experiència amb l’institut 
 

� En Vicenç del Rio explica que ells han tingut contacte amb una professora del 
IES Damià Campeny i que hi van anar dues persones grans a explicar les seves 
vivències i que va ser molt interessant. 

� S’explica que el dia 6 de maig a les quatre de la tarda es farà un acte en el casal 
del Parc per fer el retorn de com anat l’experiència de fer tres entrevistes a tres 
persones grans, tothom hi està convidat anar-hi. 

� A nivell d’entrevistes amb l’institut Thos i Codina ja estan concertades per 
poder-les fer. 

� Sorgeix la proposta de tornar a parlar sobre la visita de l’exposició de la 
comissió al CAP de Cirera, la Carla comenta que s’intentarà. 

 
4. Parlar sobre l’arxiu de l’experiència i acte per poder lliurar una còpia de les 

gravacions als seus protagonistes 
 

� S’ha de pensar en fer la proposta d’un dia per quedar i fer el lliurament de les 
còpies de tots els protagonistes. Ho farem més endavant quant no tinguem tants 
actes a fer. 

 
5. Diversos 
 

� Es fa la proposta d’una possible sortida cultural, al museu del pavelló república  
a la Vall d’Hebron, es farà la proposta als que organitzen sortides culturals en els 
diferents casals de la gent gran. 

� Es parla de poder fer un escrit de condol per la Margarida Colomer, pel seu 
marit com a comissió de la memòria històrica. 

� No hi ha més temes aper afegir es dona per acabada la reunió. 
 

 
 
 
 
Carla Mulet , 
Secretària  del Consell Municipal Gent Gran 
 
 
Mataró,  30  d’abril de 2009          
 


