Ajuntament de Mataró

PREGUNTA PER SER CONTESTADA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL
GRUP MUNICIPAL DE CiU SOBRE LA IL·LUMINACIÓ DE LA FAÇANA DE CA
L’ARENAS, CENTRE D’ART DEL MUSEU DE MATARÓ
Des de fa anys, existeix la reivindicació del món de l’art, encapçalada per l’Associació
d’Amics de Ca l’Arenas i els marmessors del llegat de Jordi Arenas, que s’il·lumini la
façana de l’immoble de la casa de Ca l’Arenas, Centre d’art del Museu de Mataró.
Aquesta reivindicació, juntament amb la de l’adequació del pati, són millores que es
reclamen des de l’obertura de l’equipament, però ajornades per manca de
finançament. Finalment, amb la modificació pressupostària de l’exercici 2016 s’ha
pogut fer front a l’adequació del pati per tal de poder-lo aprofitar millor per a la
celebració d’actes culturals de petit format. Va ser llavors que el Servei d’Equipaments
Municipals va posar sobre la taula que hi havia noves propostes per a la il·luminació de
la façana molt més econòmiques de les que s’havien tingut en compte fins aquell
moment.
Atès que darrerament s’han portat a terme diverses inversions no previstes i que la
il·luminació de Ca l’Arenas, a més de ser una antiga reivindicació, és fonamental per a
la seva promoció, el Grup Municipal de CiU formula les següents PREGUNTES per ser
contestades per escrit:
Primera.- Quin seria el cost de la il·luminació de la façana de la casa de Ca l’Arenas,
Centre d’art del Museu de Mataró, segons propostes actuals?
Segona.- Té previst l’actual govern municipal executar el projecte o proposta? En cas
afirmatiu, quan? En cas negatiu, per quina raó?
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