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Imatge de l'Skate Park un cop finalitzats els treballs d'adequació.

L’Ajuntament reobre l’Skate Park als usuaris una vegada
reformada la instal·lació

Dimarts 15 de març de 2016

L’Ajuntament ha reobert avui dimarts, 15 de març, l’Skate Park del Pla de la
Bruguera després que en el darrer mes i mig aquesta instal·lació hagi estat objecte
d’uns treballs de remodelació. L’actuació, que ha permès l’adequació de 12 mòduls
de l’equipament, s’ha dut a terme de forma consensuada amb un grup d’usuaris
castellarencs que tenen experiència en l’adequació d’altres skates d’arreu de
Catalunya i Europa.

Per dur a terme la intervenció, s’han aprofitat materials de construcció disponibles
al magatzem municipal. D’una banda, s’han remodelat alguns dels mòduls existents
i, de l’altra, se n’han col·locat de nous a partir de diferents elements, sobretot de
formigó, i també de fusta. A més, s’han retirat els elements obsolets per garantir la
seguretat dels usuaris.

L’adequació ha anat a càrrec del personal de la Brigada Municipal i ha comptat amb
la supervisió dels propis skaters. L’actuació plantejada s’ha fonamentat en la
reutilització de materials, de manera que es pogués crear un espai segur per patinar i
que requerís d’un esforç baix de manteniment.

Els usuaris tenen previst proposar l’ampliació i millora de l’equipament mitjançant
els procés de pressupostos participatius que s’està duent a terme a la vila. El
compromís de la Regidoria de Manteniment és anar ampliant gradualment el
nombre de mòduls disponibles a la instal·lació, de manera coordinada amb els
skaters i en base a la proposta que van presentar.
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