Ajuntament de Mataró

PREGUNTA PER SER CONTESTADA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CiU SOBRE LA UTILITZACIÓ EN HORARI EXTRAESCOLAR DE LA
PISTA POLIESPORTIVA DE LA NOVA ESCOLA ANGELETA FERRER.
A la darrera reunió del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana, la Presidència del
Consell va anunciar públicament:
1-Que els patis de l’Escola Angeleta Ferrer NO seran de lliure utilització.
2-Que SÍ s’obriran a les entitats esportives de la Ciutat, sempre sota la tutela de la
Regidoria d’Esports.
Celebrem entusiàsticament el segon punt, però respecte el primer hem de dir el següent:
1) La lliure utilització dels patis de l’escola de l’Angeleta Ferrer va ser una al·legació del
Grup Municipal CIU al Pressupost 2018 que va ser acceptada pel Govern. Per tant, sorprèn
que, públicament, es digui ara que no es farà.
2) Ens trobem que el centre de la Ciutat no té cap equipament esportiu o espai públic pel lleure.
Només cal comprovar-ho consultant l’inventari d’aquests tipus d’equipaments que es va portar
a terme des de la Regidoria d’Esports.
3) De confirmar-se aquest anunci, es continuarà sense donar solució a dos drets bàsics i
legítims: el del descans i el de l’oci.
4) Recordar que aquesta nova infraestructura de l’Escola Angeleta Ferrer està finançada amb
diner públic, i per tant, seria més que aconsellable que del seu ús i gaudi se’n puguin beneficiar
el major nombre de ciutadans.
5) De fet, i en relació al punt anterior, aquest va ser l’anunci que es va fer als membres del
Consell a la reunió del dia 1 de març de 2016 (quan els responsables tècnics van presentar el
projecte tècnic) informant-los que, si fos necessari, la zona poliesportiva podria tenir
funcionament independent, i per tant, donar cabuda a necessitats diverses.
Davant d’això, i havent constatat la sorpresa general de tots els membres del Consell Territorial
a aquestes declaracions fetes per la Presidenta del Consell, és pel que el Grup Municipal de
CiU formula, per ser contestada per escrit, la següent,
PREGUNTA:
És cert que finalment no s’obriran a la Ciutat els patis de l’Escola Angeleta Ferrer per fer-hi
activitats de lleure per a la canalla?
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