
És possible cafè per a tothom? 
 

Actualment la meva ciutat, Sant Feliu de 

Llobregat, està dotada d’espais públics i mobiliari 

urbà específic per a la pràctica d’activitats 

d’equilibri i de velocitat amb monopatins, patins i 

bicicletes. Concretament, aquest espai anomenat 

“skatepark”, està ubicat al  meu barri de Les 

Grasses, entre el carrer Mataró i el carrer de la 

Constitució.  

Cal assenyalar que cada any  se celebren 

competicions per als practicants, que són cada 

dia més al municipi, bé en el marc de la Festa de 

Tardor o de Primavera.  Així mateix, enguany 

l’Ajuntament ha invertit 160.000 € provinents del 

Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat 

Local  a fi de millorar-ne les instal·lacions de 

l'skatepark anteriorment esmentat. 

També cal reconèixer que aquest tipus d’activitats atrauen una gran quantitat de practicants 

d'aquesta modalitat esportiva de tot arreu de Catalunya. Ara bé, tot i que no tinc accés a la informació 

detallada dels pressupostos de l’Ajuntament, penso que no cal una despesa tan important de fons públic 

per  a una activitat d’oci.  

En aquest sentit, vull suggerir-vos la següent qüestió: S’ha tingut en compte d’altres accions al 

municipi abans de fer la inversió tan important a les instal·lacions de l’skatepark del nostre barri per tal 

d'adequar-les a les necessitats dels practicants // d'aquest esport: com fer pas de vianants a fi de poder 

facilitar-ne l’accés, bé a ciutadans discapacitats o bé a cotxets de nens (que més d’un cop he patit amb la 

meva petita d’un temps ençà), o reconstruir el pas a nivell que malauradament ha estat escenari sovint 

d’accidents mortals, i d’altres? 

 Així mateix, valoro molt positivament que l’ajuntament hagi centralitzat la pràctica d'aquest 

esport en un únic espai a la ciutat. Per la qual cosa els aficionats d’aquest esport puguin disposar d'un 

espai a la ciutat específicament dissenyat per gaudir d'aquesta activitat. En primer lloc per evitar la 

pràctica en llocs poc adients que puguin provocar queixes de ciutadans i ciutadanes, en especial, les 

derivades de la contaminació acústica, malgrat que no hi ha gaire unanimitat alhora de determinar quan 

un so s’esdevé molest. En segon lloc, evitar els desperfectes del mobiliari urbà a conseqüència de fer 

aquesta activitat en zones no habilitades.  

Per concloure, crec que s’han de millorar les instal·lacions a l’espai públic, així com les persones 

responsables han de fer uns pressupostos amb seny i coherència, i sobretot com a ciutadans i 

ciutadanes hem de proposar fórmules imaginatives i necessàries per al nostre barri que conciliïn no 

només la diversió sinó que també la seguretat i el civisme.  


