
Ais representarás 
del PSC i del PP 
a l'Ajuntamen t 
d'Alpica t 
En resposta al vostre escrlt 
publicat el passat 26 d'abril 
de 2001, sobre el pavelló po-
liesportiu, en primer lloc us 
vull agrair l'interés que teniu 
en els temes municipals, i la 
col-laboració que em brindeu 
en aquest escrit. Cree que el 
diáleg entre les diferents tor
ces municipals és fonamental 
per assolir l'objectiu comú: 
Alpicat. 

Em demaneu una reflexió 
sobre el pavelló. No dubteu 

que aquesta reflexió s'ha pro-
duít, i permeteu-me esmen
tar: 

El pavelló poliesportiu ha 
estat una demanda histórica 
deis alpicatins, demanda 
plasmada a la darrera cam-
panya electoral de tots els 
partits: "6. Polideportivo: ha
remos que sea pronto una re
alidad. 7.- Promoveremos el 
deporte base: mantendremos 
el fútbol y pondremos en fun
cionamiento toda clase de 
deportes. 12. Construcción 
del pabellón ferial y polivalen
te. " (PP) "Per un ús complet 
del pavelló, que es construirá 
molt aviat, per engrescar la 
gent a competir i per a la sim
ple práctica (esports). Cons-
trucció d'un pavelló multiu-
sos firal, poliesportiu, per 
lleure... (urbanisme)" (ERC). 
"3 Construirem un poliespor
tiu polivalent per potenciar 
básquet, fútbol sala, voleibol, 
patinatge artística, gimnástica 
rítmica, karate i fomentar el 
fútbol base d'Alpicat". (PSC) 
"Poliesportiu: club d'esports. 
Millora de les instal-lacions 
existents. Potenciar l'esport 
base" (CiU). 

Les normes subsidiarles del 
1980 van reflexar la mateixa 
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ubicació al pare del Grao. La 
darrera modificació del 1999, 
aprovada per unanimitat de tots 
els grups polítics, ha mantingut 
la mateixa ubicació. En cap mo-
ment vostés van manifestar la 
possibilitat de canviar-la. 

El marg del 1992 es va apro-
var un projecte de pavelló po
liesportiu al mateix lloc. En 
aquells moments l'equip de go-
vern no era Convergencia i 
Unió, sino que estava format 
peí grup municipal del PSC amb 
el suport del PP. Atesa la im
portancia de la proposta, 
aquesta obtingué el suport del 
grup de CiU, aleshores a l'opo-
sició. , 

Esmenteu la utilitat del pave
lló: evidentment, la seva utilitza-
ció habitual será l'esportiva, i 
permeteu-me estar en desa-
cord amb vosaltres quan afir-
meu el seu possible poc ús: els 
alumnes del CEIP Doctor Seres 
son els que son, pocs o molts, i 
teñen el mateix dret deis alum
nes de col-legis públics de po-
bles similars; i l'existéncia d'un 
equipament d'aquestes carac-
terístiques a l'ensenyament pú-
blic no pot anar sino en el seu 
benefici. El mateix podem dir de 
l'institut: davant la nostra de
manda a Ensenyament d'un 

instituí per a Alpicat, sempre 
tindrá mes arguments al seu fa
vor oferir un pavelló poliespor
t iu. Peí que fa a la manca 
d'equips federats, estic con-
vencut que el pavelló, com ha 
passat ais pobles del voltant, in
centivará la creació d'aquests 
equips; per altra banda, ara, 
quins equips podem teñir fede
rats si no teñen on jugar? 

Que el seu ús habitual sigui 
l'esportiu no impedirá altres 
usos: amb una correcta protec-
ció del paviment es podrá utilit-
zar per a altres activitas. 

També estic en desacord 
quan dieu que el pavelló será 
per ais forasters. El pavelló será 
per ais vilatants (us recordó que 
en l'actualitat som 4.200 empa
dronáis, i entre ells 900 teñen 
entre tres i 20 anys). Cal teñir en 
compte l'esport deis veíns ¡ vei-
nes de mitjana edat i, per qué 
no dir-ho, de la gent gran. 

Per acabar, la meva pregunta 
seria: qui ha de reflexionar? 
Cree sincerament que no es pot 
dir avui una cosa i, al cap d'un 
any i mig, una altra de totalment 
diferent. 

Pau Cabré Rour e 
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