
Ajuntament de 
Mataró

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

Data: 27  de març de 2008

Núm.: 3

Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: Edifici de l’Ajuntament del Carreró a la sala de baix

Hi assisteixen:
Joan Bellavista
Àngel Calvo
Josep Maria Bellavista 
Pedro Gonzalez
Emili Amorós Bellaster
Vicenç Del Rio
Joan Graupera Peña 
Francesc Tristany
Concepció Fernandez
Toni Clos
Carla Mulet

S’excusa:
Maria Marsol i Roca
Jordi Barbosa 
Guadalupe Angelina 
Begoña Monge
Anna Mª Colomer

Ordre del dia

1. Parlar sobre les jornades que farà la comissió sobre Mataró anys 30 i 40
2. Comentar el tema de les autoritzacions de les gravacions fetes per penjar-les a la 

web.
3. Repassar la tasca de difusió de l’exposició i pensar  en la relació de llocs per portar-

la.
4. Informar sobre el Dia Internacional del Teatre
5. Diversos
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· S’explica la idea de com seran les jornades i en principi a la que sabem que ens han 
donat la subvenció ens posarem a preparar-les.

2. Comentar el tema de les autoritzacions de les gravacions fetes per penjar-les a la 
web.

· Es passa un model d’autorització, en principi tothom el veu bé, la gent que forma 
part de la comissió i han fet l’entrevista ja signen l’autorització per començar a fer 
proves de com penjar-les a la web.

· Per  la  pròxima  reunió  es  passarà  un  llistat  de  les  persones  que  han  fet  els 
enregistraments i que hem de localitzar per què puguin signar el document, entre 
tots ens repartirem a les persones.

3. Repassar la tasca de difusió de l’exposició i pensar  en la relació de llocs per 
portar-la.

· Es reparteixen les carpetes d’explicació de l’exposició i en concreta en:
· Joan  Graupera:  Escola  Santa  Anna,  Òmnium,  Aules  sènior,  espais  de  la  Caixa 

Laietana
· Joan Bellavista: Escola Universitària, i l’Anxaneta
· Conxita Fernandez: Escola d’adults Rocafonda
· Vicenç del Rio: Les Esmandies

4. Informar sobre el Dia Internacional del Teatre

· S’explica que es aquest dijous  el dia internacional del teatre i que la temàtica a 
treballar és la memòria històrica i se li fa un homenatge a la Montserrat Juliò, se 
sortirà a les set de la tarda i és fa un recorregut. Es passà targetons perquè puguin fer 
difusió de l’acte.

5. Actes commemoratius de la República organitzats per el grup de recerca de la 
memòria històrica de Mataró

· Es parla de poder fer difusió d’aquests actes, s’explica que el diumenge 13 d’abril és 
farà  una  passejada  per  la  memòria  històrica  republicana  que  consistirà  en  un 
recorregut per diversos monuments de la ciutat.

6. Diversos

· Es dona per acabada la sessió

Mataró,  14  d’abril  de 2008         
Carla Mulet , Secretària  del Consell Municipal Gent Gran
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