El Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA adjuntem a la moció que vam
entrar a registre amb el núm. de registre d’entrada núm. 5955 el següent escrit en
nom del Club Skatepark Premià de Dalt:

Des del Club Skatepark Premià de Dalt, expressant la opinió dels usuaris de
l’skatepark, manifestem a través d’aquest escrit el nostre desacord amb l’enderroc
de l’skatepark, i per tant, sol·licitem la paralització de l’enderrocament previst en
futures dates.
Considerem que l’skatepark de Premià de Dalt ha estat des de fa 10 anys un referent
per la pràctica de l’skateboard i altres modalitats a Catalunya. La majoria dels
pobles veïns no disposen d’un skatepark en condicions i per tant el de Premià de
Dalt es l’únic lloc que disposen per fer la pràctica de l'esport sense haver de fer un
desplaçament excessiu.
Perquè està dotada de rampes i piscines úniques en el món que han estat motiu de
visita dels amants de l’skateboard i altres modalitats d'arreu del món, com el
mític Tony Hawk. Molts veïns de Premià de Dalt hi han crescut i après fins arribar a
ser campions, com en Bernat Pomerol, que aquest 2015 s’ha proclamat campió del
món d’streetboard. Cada cop el nombre d'usuaris de l’skatepark és més elevat, amb
un gran increment dels més petits, ja que les característiques són bastant favorables
per a la iniciació en aquestes modalitats.
L’skatepark sempre ha presentat mancances en els acabats de la construcció que
durant anys les generacions que hi han passat han contrarestat amb el seu esforç,
temps i materials, pel simple fet de seguir patinant-lo i que continués sent segur per
a tots els usuaris.
Demanem que no s’enderroqui ara per ara l'skatepark. No podem permetre que
l'skatepark, on molts joves del poble hem crescut i gaudit de l'oportunitat de tenir
unes instal·lacions d'aquest nivell, quedi com originalment era, un descampat de
sorra.
En nom del Club Skatepark Premià de Dalt,
President, Marc Garriga Sánchez

Premià de Dalt, 4 de novembre de 2015
Carlos Garcia Abalos
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
46981247K; C/ Llarg, 38 – 08338 Premià de Dalt; 680726085
cridapremiadedalt@gmail.com; garciaacrl@premiadedalt.cat

