MOCIÓ DE CRIDA PREMIÀ DE DALT EN NOM DEL CLUB SKATEPARK PREMIÀ DE
DALT SOL·LICITANT QUE NO S’ENDERROQUI L’SKATE PARK FINS QUE NO ES
CONSTRUEIXI L’EQUIPAMENT ESPORTIU QUE EL SUBSTITUEIXI
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ
DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE
ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE ESTÀ OBERTA I EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS
MUNICIPALS I OBERTA A LES MODIFICACIONS, ADDICIONS I ESMENES QUE HI VULGUIN PROPOSAR, I QUE
ESTÀ OBERTA A POSSIBLES MODIFICACIONS QUE ES CONSIDERIN NECESSÀRIES PER A LA SEVA VIABILITAT
TÈCNICA, LEGAL I ECONÒMICA:

Atès que:
1) Una gran majoria dels usuaris dels skate parks de Premià de Dalt (confirmat per
enquestes i entrevistes realitzades a molts d’ells, en què aquesta opinió és
pràcticament unànime) estan en desacord amb l’enderroc de l’skate park
originari, el del costat del poliesportiu, que utilitzen des de sempre i volen
seguir utilitzant.
2) Molts d’ells no veien necessària la construcció d’un nou skate park, així com la
despesa que s’ha fet per a construir-lo.
3) Molts d’ells no veuen oportú que en el nou skate park els no residents a Premià
de Dalt hagin de pagar entrada.
4) La majoria dels usuaris són de fora de Premià de Dalt i expressen que aniran
molt menys a patinar al nostre poble si han de pagar per fer-ho, quan abans no
ho havien de fer i ara no ho han de fer si patinen en altres pobles. Això pot
repercutir negativament en el nombre d’usuaris d’skate a Premià de Dalt, i en
el bon nom internacional de l’antic skate park i per extensió del municipi.
5) L’skate park original conté una zona d’iniciació per als més petits i petites i per
a les persones que s’inicien en aquests esports, mentre que el nou skate no
inclou actualment una zona de similars característiques, amb la qual cosa
eliminar l’original suposaria la pèrdua de la possibilitat d’iniciar-se per a moltes
persones, i iniciar-se en el nou skate suposaria una major dificultat i risc.
6) Actualment no hi ha un projecte aprovat sobre l’ampliació del poliesportiu que
s’al·lega com el motiu que feia necessari l’enderroc de l’antic skate park i la
construcció d’un de nou. Molts dels usuaris creuen que en tot cas com a mínim
no s’hauria d’enderrocar fins que no s’iniciï l’ampliació del poliesportiu que
proposa el Govern local.
Presentem aquesta proposta en nom de l’entitat Club Skatepark Premià de Dalt,
que escriu i signa el manifest que adjuntem. Adjuntem també el resum de resultats de
les enquestes realitzades als usuaris.
És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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1) No començar l’enderroc de l’skate park originari mentre no s’iniciï l’ampliació
del poliesportiu cap a on es troba aquest skate park.
Que l’enderroc es faci tant a prop d’aquesta data d’inici d’ampliació com
sigui possible tècnicament, amb tal que finalitzés poc abans d’iniciar-se
l’equipament esportiu en cas que l’enderroc sigui necessari.
Premià de Dalt, 2 de novembre de 2015
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