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En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificado de l'autor (nom, adre-
ga, DNI i teléfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudonim o iniciáis. SEGRE no tornará els 
origináis i si la seua extensió passa de 30 línies, es reserva el dret de resumir-los 

Dirigi t a Pau Cabré Roure , batll e d'Alpicat , 
i a l'equi p de gover n de CiU i ERC 

SR. BATLL E I EQUIP: 

L 'equip de l'oposició de l'ajunta-
ment d'Alpicat, PSC i PP, us fem 
arribar aquest escrit per dema-

nar-vos que reflexioneu, un cop mes, sobre 
la ubicado del pavelló i sobre la seva uti-
litat. Tal com hem expressat en altres 
escrits, l'equip de l'oposició no coincideix 
amb la vostra decisió sobre el lloc d'ubica-
ció del pavelló, ja que aquest lloc no és el 
mes adient, i amb la seva construcció des-
truiríeu una de les parts mes emblemáti-
ques del Pare del Grao. 
Un deis punts a destacar, i per nosaltres el 
mes important, és la seva utilitat. Pensem 
que la construcció d'un pavelló poliespor-
tiu, destinat únicament a les activitats 
esportives, no s'atén a les característiques 
del nostre poblé, a causa de l'escassesa d'a-
lumnes al coHegi d'Alpicat i també per la 
manca d'equips federats en totes les activi
tats esportives. 
Creiem que només podríem donar suport 
a la vostra decisió si hi hagués un institut, 
ja que aquest augmentarla el nombre d'a-
lumnes a la iniciativa d'esport. Pero com 
que aquest fet no es produeix a Alpicat, l'e
quip de l'oposició demana que aquest 
pavelló que está previst construir sigui 
polivalent, per poder utilitzar-lo per a tota 
classe d'activitats, entre aqüestes l'esport. 
Ja que si finalment es construeix un pave
lló poliesportiu, a llarg termini o curt, suc-

ceirá el mateix que amb el camp de fútbol 
i les pistes del Pare del Grao, és a dir, que 
s'acabará cedint a persones alienes al nos
tre poblé. Per tant, ens preguntem: per a 
qui es fa aquest gran pavelló, per a la gent 
del poblé o per a la gent de fora? 
Així dones, ens agradaria que realment 
reflexionéssiu sobre la construcció del 
pavelló, amb un pressupost inicial que 
oscil-la entre els 215 milions de pessetes, 
tot i saber que es rebria una subvenció 
d'esports del 50% del total de l'import. Per 
tant, creiem que amb aquesta xifra tan ele
vada s'hauria de construir un edifici que 
tingues una máxima utilitat. 
Repetim, un cop mes, el nostre propósit de 
construir un pavelló polivalent, el qual 
vindria a costar el mateix que el pavelló 
poliesportiu, pero amb l'avantatge de 
poder realitzar-hi multitud d'activitats, 
com son les festes que el jovent del nostre 
poblé pugui organitzar. 
En suma de totes aqüestes propostes, 
volem demostrar que la construcció d'un 
únic pavelló polivalent abastarla totes les 
necessitats de tot el poblé i no només les 
d'un sector minoritari. 
Esperem que sapigueu escollir la millor 
decisió per al nostre poblé. 
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Cap del grup municipal del PSC 
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