Ajuntament de Mataró

PREGUNTA PER SER CONTESTADA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GM DE
CIU EN REFERÈNCIA AL PROJECTE D’UN ESPAI PERMANENT DE MEMÒRIA
HISTÒRICA DE LA COOPERATIVA DEL FORN DEL VIDRE I DE REALITZACIÓ
D’ARTESANIA DE VIDRE BUFAT
Aquest grup municipal ha tingut constància que la Direcció de Cultura ha rebut una
proposta per a la creació d’un espai permanent d’exposició de memòria històrica de la
Cooperativa del Forn del Vidre i de realització d’artesania de vidre bufat.
La proposta coincideix amb el centenari del Forn del Vidre de Mataró i s’emmarca
perfectament en l’àmbit del Turisme Cultural que el nostre grup municipal sempre ha
defensat com un important element de promoció de ciutat. És per aquest raó que,
malgrat ser coneixedors de la manca d’espais i recursos humans disponibles,
considerem és una oportunitat que lligada al fons provinent del Forn del Vidre de que
disposa el Museu de Mataró, no es pot deixar perdre i que cal començar-hi a pensar.
Per altra banda, la proposta bé de les mans de l’Associació del Vidre Bufat Mataroní,
una entitat formada per persones solvents i de reconeguda capacitat de treball i
organització i un important grup de col·laboradors.
És per això que aquest grup municipal formula, per que li siguin contestades per escrit,
les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Quan es va reunir la regidora de Cultura amb membres i/o representants de
l’Associació del Vidre Bufat Mataroní?
Segona.- Ha estudiat o encarregat a algun tècnic l’estudi de la proposta d’un espai
permanent d’exposició de memòria històrica de la Cooperativa del Forn del Vidre i de
realització d’artesania de vidre bufat?
Tercera.- Quina valoració, tècnica i política, fa de la proposta?
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