Ajuntament de Mataró

PREC PER SER CONTESTAT PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU
SOBRE LES ACTUACIONS DE MILLORA AL PASSATGE COBERT QUE CONECTA LA
PLAÇA DE LA MURALLA AMB EL CAMÍ RAL.
Amb el propòsit de millorar aquest passatge, durant tot l’any passat es van realitzar de forma
conjunta tot un seguit d’actuacions destinades a dignificar aquest espai. Les accions les van
dur a terme de forma coordinada les Comunitats de Veïns dels immobles situats a la Plaça de
La Muralla juntament amb l’Associació de Veïns de Mataró Centre, i diverses Regidories de
l’Ajuntament com per exemple les d’Espais Públics, Via Pública, Participació i Benestar Social.
Aquesta tasca de col·laboració va ser molt reeixida. Així, entre altres mesures, es va millorar la
il·luminació del passatge augmentant la sensació de seguretat; es va aconseguir que es
substituïssin els vidres trencats del pàrking Saba i que implicaven un evident perill; es va
augmentar el control policial de la zona; es van dibuixar dos graffittis artístics tutelats des de la
Regidoria de Benestar Social; es va millorar tota la jardineria a la veïna Plaça de Can
Xammar...
I per tant cal felicitar-se de l’èxit de totes aquestes iniciatives que només perseguien millorar un
espai certament molt deteriorat.
De les actuacions n’ha quedat una de pendent i important. En concret, la de coordinar la neteja
de totes les pintades de dubtós gust que encara queden al passatge i que cal esborrar.
És per això que el GRUP MUNICIPAL CIU MATARÓ fa el següent PREC:
Que es coordini des del servei municipal corresponent la neteja i eliminació d’aquestes
pintades per acabar d’enllestir una molt bona feina feta de forma coordinada per moltes entitats
i serveis de l’Ajuntament amb el propòsit de millorar i fer més habitable un entorn situat al bell
mig del centre de la Ciutat.
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