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 informe:

Lloc de procedència dels skaters

Altres

De Premià de Dalt

Modalitat de pràctica dels enquestats
no practica
skate
scooter
roller
bici
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Trobeu bé que els no residents a Premià de Dalt
hagin de pagar entrada?

SI

NO

Si no ets de Premià de Dalt : pagaràs per entrar a l’skatepark de La Poma?
Ususaris de fora de Premià de Dalt
No, seguiré anant al vell

No, aniré a altres skateparks

Sí però no patinaré tan sovint

Sí, val la pena
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El cost pressupostat de l’skatepark ha estat de 285.000 € (141.000 dels quals subvencionats
per la Diputació), trobeu que és una inversió necessària?
No, totalment innecessària, s’hauria hagut
de mantenir/millorar l’antic

No, ja que hi ha afers de major prioritat

Si, encara que hi ha afers de major prioritat

Si, totalment necessària
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Creieu que ha estat adequat l’estat de l’antic skatepark i el seu manteniment i seguretat?
Comunicació i participació ciutadana
No, tot ha sigut sobtat; ens vam assabentar
quan ja no s’hi podia fer res
No, he hagut d’informar-me pels meus
propis mitjans
Sí, però només se'ns va informar i demanar
opinió després que protestéssim, i sense
possibilitat d'aturar el projecte
Si, des del començament, mitjançant
reunions I demanant-nos opinió sobre la
necessitat o no del projecte i sobre les…
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...seves característiques

Què creieu que l’Ajuntament hauria de fer amb l’antic skatepark?
El futur del skatepark
Altres

Enderrocar-lo perquè ara ja hi ha el nou, i
desprès ja es veurà que es fa
Mantenir-lo fins que es faci l’ampliació
prevista del poliesportiu, ja que és millor
que deixar un terreny buit
Mantenir-lo, ja que així els skaters dels
pobles veïns podran patinar gratuïtament.
Si es vol ampliar el poliesportiu, estudiar…
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...com fer-ho sense afectar l’antic skate

Creieu que ha estat adequat l’estat de l’antic skatepark i el seu manteniment i seguretat?
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Manteniment del vell skatepark
Altres

No, l’Ajuntament no ho ha fet i ni tan sols
ha deixat que els propis skaters ho fessin
No, l’Ajuntament no ha fet mai cas de les
peticions dels skaters per fer-ne un
manteniment i reparació adequats
Sí, l’Ajuntament ha fet un manteniment i
reparació adequats i continuats del skate
per permetre’n el seu bon ús de forma…
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...segura

Escriu la teva opinió:

S'haurien de mantenir els dos skateparks, ja que l'antic representa l'skate a Premià, el nou podria
considerar-se una ampliació de l’antic skatepark

Crec que es tindria que mantenir ja que es un bé pel poble i un ressò a nivell internacional i
escola per futurs campions

He vist el nou skatepark i es xulo però m'agrada mes l’antic; és millor, només necessita una
sessió de manteniment

L'skatepark nou està bé però jo crec que haurien de deixar aquest perquè es bastant millor que
el nou. El nou està fet més per skaters.

Crec que tindrien que mantenir el antic skatepark perquè te molta història, i a la gent de fora,
sempre li ha agradat venir.

Porque yo soy de Premià de Mar y no quiero pagar para usar el otro skatepark

No l'enderroqueu!!!

L'antic skatepark no s'ha de moure. El nou skatepark gratis. Més manteniment
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Aquesta activitat és minoritària, i necessita que la gent del poble i pobles veïns col·laborin per
tenir un skp de qualitat. Una millora real seria un indoor, ja que la humitat a l'hivern no deixarà
patinar gaire al nou SKP

Las instalaciones estan un manto abandonadas, el presupuesto de construcción fue demasiado
elevado para dejar esas instalaciones sin mantenimiento

Si ens haguessin fet cas a l'hora de construir tot l'skatepark nou, i no ens obliguessin a actuar
amb les normes que hi ha no hi hauria problema. Masses diners per al resultat final.
L'skatepark de premia es un lloc mític arreu del mon pel seu disseny, per la gent que ha crescut i
ha après a patinar aquí és com una casa, es indignant la posició de l’ajuntament els últims anys, i
ara ja fa pena, crec que s'hauria de mantenir millor i sempre. Seria molt trist que ho tiressin a
terra.
Ja tenim un skatepark que ens agrada molt i per a molts es més que un sentiment ja que portem
molts anys patinant. Ara hem de pagar? Per patinar? On sempre he patinat? No ho trobo just.
Long life bowl premia. Que reparin el vell

Trobo que en el antic skatepark teníem una llibertat que no la tenim en el nou i això es el màxim
impediment que es pot fer.

En comptes d’enderrocar-lo podríeu millorar-lo perquè vindria més gent i les botigues dels
voltants farien mes cues

Tot lo gratis s'acaba! Skate free sport

Llarga vida al skate vell

El nou skatepark està molt be, però s'hauria de mantenir l'antic.

Premià de Dalt, 5 de novembre de 2015
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