Ajuntament de Mataró

PREGUNTA PER SER CONTESTADA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CiU SOBRE LA JORNADA “OBRIM LA PRESÓ”
A la darrera CIM de Serveis a les Persones es va anunciar que “el proper dia 18 de
novembre de 12h a 0h es podrà visitar la Presó i conèixer el passat, el present i el futur
aquest important element patrimonial de la ciutat”.
Per altra banda la jornada de portes obertes ha estat publicada a l’Agenda de Cultura
de la Ciutat corresponen al mes de novembre que s’edita en paper.
Ens consta que a l’edifici de la Presó fa setmanes que es van acabar les tasques de
retirada de restes d’activitats anteriors i es va fer la neteja necessària per permetre
l’accés de la ciutadania. També, en el seu dia, anaven a bon ritme els treballs per a la
producció dels materials necessaris per explicar tant el valor patrimonial de l’edifici,
qualificat de BCIN, com el projecte aprovat pel govern de “La Presó | Espai de les Arts”.
No tenim constància de l’estat del projecte executiu pels treballs necessaris per a
l’adaptació als nous usos, que inicialment portava un cert retard i encara no s’havia
pogut presentar al Consell del Patrimoni.
Ahir per un tuit del perfil @CulturaMataro sabem que “La presó, nou Espai de les Arts,
haurà d'esperar”. Mentre que al web de la Direcció de Cultura només hi trobem un
simple “ACTE POSPOSAT” sense cap més explicació.
Des del dia que es va programar la jornada, ara ja fa mesos, res ha canviat a part de la
composició del govern municipal, atès que la convocatòria d’eleccions del 21D sabem
que tampoc afecta aquests tipus d’acte i ja es coneixia el dia de la comissió
informativa.
És per tot això que el Grup Municipal de CiU presenta la següent PREGUNTA per ser
contestada per escrit:
1. Quins han estat els motius reals de la cancel·lació o ajornament de la jornada
“OBRIM LA PRESÓ” prevista pel proper dissabte dia 18 de novembre?
2. Per quina raó, després d’haver estat explicada a la CIM de SP, no s’ha
comunicat als grups municipals ni a les entitats implicades la cancel·lació de la
jornada i s’ha escollit el perfil de twitter per fer-ho només dos dies abans?
3. Quin és l’interès de l’actual govern municipal en el projecte “La Presó | Espai de
les Arts”, que compte amb una previsió econòmica en el Pla d’Inversions
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d’aquets mandat? Pensa desenvolupar-lo tal i com estava previst? S’ha
modificat el calendari? En cas afirmatiu, quin és l’actual?

Quim Fernàndez i Oller
President-Portaveu GM de CiU
16 de novembre de 2017
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