Ajuntament de
Mataró

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

Data: 19 d’abril 2012
Núm.: 4
Caràcter: ordinari
Hora: 10 h
Lloc: carrer sant Josep
Hi assisteixen:
Joaquim Dorda
Guadalupe Angelina
Jaume Carbó
Begoña Monge
Lluïsa Segura
Carla Mulet

S’excusen:
Joan Bassas
Vicenç del Rio
Àngel Calvo
Josep Noè
Emili Amorós
Encarna Siles
Josep Herrero
Carme Diaz

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Exposició al casal de l’Oriol Batista.
Sortida dels fortins i del recorregut.
Escola Municipal d’arts i oficis.
Diversos

Desenvolupament de la reunió
1. Exposició al casal de l’Oriol Batista.
•

•

•

L’exposició de la comissió dels anys 30 podrà anar de forma permanent en el
nou casal municipal de gent gran Oriol Batista, ja que el tenim com a seu de la
comissió. Anirà a l’entrada del casal.
S’ha de portar fulls informatius de tot el material que tenim per explicar les
coses que fem a la comissió en el nou casal, quan tinguem un expositor hauríem
de portar el tríptic de la web, dels fortins, del recorregut.......
Per poder anar actualitzant la web de la comissió es proposa poder trobar algun
voluntari que faci aquesta tasca, en Jaume proposa que se li comenti en Francesc
Sagun i en Joan Comas del casal del parc perquè ells els hi agrada molt aquest
tema i potser tindrien les hores per dedicar-se, la Carla els trucarà. També es
podria comentar a la Fundació hospital si tenen algun voluntari amb el tema de
webs.

Servei de Família
Avda. Puig i Cadafalch, 101-111
937582301

•

Es torna a proposar que les persones de la comissió puguin tenir targeta
d’autobús finançada per l’Ajuntament per exemple per poder anar en aquest
casal i fer activitats guiades per l’exposició.

2. Sortida dels fortins i del recorregut.
•

•

Fem la valoració del recorregut pels llocs emblemàtics durant la guerra civil, i la
valoració és molt bona, van assistir unes 30 persones, potser faltaria més
participació del casals de gent gran, ja que dels assistents cap era de casals.
A la tarda al programa de ràdio l’hora de la gent gran, explicarem com anat el
recorregut, hi anirà en Jaume Carbó com a representant de la comissió.

3. Escola Municipal d’arts i oficis.
•

Es proposa poder fer l’exposició al edifici de Can Marfà a la primera planta, ja
que es veu que el tema de poder-la fer al Museu s’està allargant molt mirarem de
demanar una reunió amb el director de Cultura, en Josep Maria Torrent.

4. Diversos
•

Es proposa poder fer una acte propi com a comissió de memòria històrica en el
casal de can Miralles per fer un reconeixement a totes les persones de la
comissió que ens han anant deixant pel camí.

Carla Mulet
Secretària del Consell Municipal Gent Gran

Mataró, 19 d’abril de 2012

