Ajuntament de Mataró

PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER
SER CONTESTAT PER ESCRIT SOL·LICITANT MESURES PER EVITAR EL
LAMENTABLE ESTAT DEL PASSEIG MARÍTIM
És evident que Mataró cada cop viu més de cara al mar, a les seves platges i al seu
litoral costaner, autèntic patrimoni de la ciutat que cal preservar i potenciar. Uns espais
dels que cada dia milers de mataronins en gaudeixen i en els quals cada cop hi ha
major presència de visitants d’arreu.
Un front marítim que és orgull de la ciutat i que cal vetllar i protegir al màxim. Aspectes
com la neteja, la seguretat i un manteniment adequat i eficaç són imprescindibles.
Perquè del seu correcte funcionament en depèn en molta mesura la imatge de Mataró
a l’exterior.
I és en aquest afany de tenir aquest front marítim en les millors condicions possibles,
que es fa imprescindible mantenir en adequades condicions el tram del passeig davant
del Centre Natació Mataró que habitualment presenta un estat deplorable. La situació
s’agreuja després de dies de pluja. Amb forats a terra que són, en moltes ocasions,
autèntics “cràters”, ocasionen greus inconvenients per passejants i vehicles que tenen
la “sort” de poder trobar estacionament en aquesta zona.
Amb l’objectiu de millorar el front marítim en tota la seva integritat, però en concret en
aquest espai determinat, el Grup Municipal de CIU, formula per ser contestat per escrit,
el següent,
PREC:
Que es designin els mitjans necessaris per millorar l’estat en què es troba la franja del
front marítim situada davant el Centre Natació Mataró i davant de l’antic i ja
desaparegut Club Nàutic. Actualment, l’estat de conservació del tram és lamentable,
amb enormes forats a terra -sobretot després de pluges- que perjudiquen enormement
a totes les persones i vehicles que transiten per aquella zona.
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