
 

 

 

 

 
MOCIÓ D'ERC-MD PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN SKATEPARK A 
DELTEBRE 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel carbó, 
portaveu suplent del grup municipal d’ERC-MD, procedeix a la lectura de la 
moció següent 

Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que 

la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 

INFORMACIÓ: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’skate és un esport que cada dia té un major nombre d’aficionats a la nostra 

localitat, especialment entre els joves adolescents, els quals amb absència de 

parcs específics per a la seua pràctica, es veuen obligats a traslladar-se a 

altres municipis. 

Si bé és cert que Deltebre disposa de 2 punts amb rampes per poder realitzar 

la pràctica d’aquest esport (un al Parc del Riu i l’altre a la plaça de Coliseum) la 

realitat és que cap d’aquests emplaçaments compleix amb les condicions 

òptimes de seguretat o utilitat per a la pràctica d’aquest esport. 

D’una banda, al Parc del Riu ni la pista ni les rampes es troben en bon estat de 

conservació i/o manteniment, i de l’altra banda, la plaça de Coliseum és un lloc 

limitat d’espai, per tant dificulta també la seva pràctica. 

En ambdós casos les rampes estan molt properes a parcs infantils amb el perill 

que suposa per als nens la proximitat d’un lloc on es practica un esport de risc, 

i a més cap dels dos llocs, s’adeqüen a la pràctica de l’esport dels usuaris d’un 

nivell mitjà alt. 

Aquest grup de joves del nostre municipi s’han organitzat per reivindicar la 

construcció d’un nou skatepark el qual posaria en valor aquesta pràctica 

esportiva. Segons expliquen, formen part d’aquest grup més de 30 

usuaris/usuàries, que entre altres accions han fet una enquesta per instagram, 

amb la participació de més de 100 persones, sobre la utilitat de construir un 

nou skatepark al municipi. Una majoria contundent defensa la seva instal·lació.  

Aquests parcs han d’estar equipats degudament amb una sèrie de rampes, 

baranes i/o escales construïdes de fusta o formigó, que combinades donen lloc 

a un parc d’esbarjo el que qual es poden realitzar diverses rutes sobre rodes, 

amb monopatins, patins o bicicletes, de manera que són útils per als usuaris 

avançats com per als participants. 

Per part del col·lectiu es proposa, o en cas que urbanísticament sigui possible, 

de construir el nou skatepark a la zona del pont, al costat del parc de la zona 



 

 

del Centre Fluvial, ja que disposava d’una ubicació privilegiada per a la pràctica 

de l’esport, atès que reuneix tots els condicionants abans esmentats. 

Per tots aquests motius, demanem que es debati i passin a aprovació del Ple 

de la Corporació els següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Preveure la construcció d’un skatepark al municipi de Deltebre en el 

proper any 2021 i que sigui incorporat al pressupost ordinari de l’Ajuntament de 

Deltebre de l’any vinent. 

SEGON.- Que el col·lectiu juvenil que practica aquest esport pugui formar part 
del disseny i ubicació de la instal·lació. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que escaigui. 
 
Deltebre, octubre de 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau. Portaveu d’ERC-Més 
Deltebre”. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

proposta, la qual NO s’aprova per majoria absoluta, amb onze vots en contra 

de Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos 

Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 

Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 

Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-

Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts),  i 

sis vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD),  Laura Fabra Verge (ERC-

MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), 

Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP).  

 
 

 

 


