
 

  

Títol de la proposta 
Arranjament del paviment de la pista poliesportiva del pavelló municipal. 
 
Descripció breu de la proposta 
Actuació consistent en el rebaix del paviment i afinat del mateix, tapat de totes les 
irregularitats i forats i rejuntat de les juntes 
 
Import 
12.100,00€ (IVA Inclòs) 
 
Justificació de l’interès públic i general de la pr oposta 
La pista poliesportiva del pavelló municipal és utilitzada per a la realització de les 
diferents activitats del Club Patí Breda com per altres activitats esportives i lúdiques 
(tant del conjunt de tota la població, com de l’escola, etc).  
 
Queda plenament justificada l’actuació per ser una actuació que beneficia tant al 
Club Patí com a tots els ciutadans del municipi. 



 

  

Arranjament de la pista poliesportiva del pavelló m unicipal 

 
El Club Patí Breda ha presentat aquesta proposta dins dels pressupostos 
participatius d’enguany amb la finalitat d’arranjar d’una vegada per totes la pista del 
pavelló. Una pista que des de l’any 1980 (ja fa 38 anys !), quan el club va comprar 
les rajoles, no ha rebut cap altre tractament que reparacions puntuals i superficials i 
que actualment ja està plena de bonys i sots per totes bandes. 
 
La nostra proposta creiem que no només beneficia als 7 equips d’hoquei (45 
patinadors), 2 grups de xou de patinatge artístic i 67 patinadores que formen part del 
nostre club sinó que també a la resta del poble. Un centenar d’alumnes de l’Institut 
l’utilitzen cada setmana, la resta d’entitats també la fan servir per fer les seves 
celebracions i àpats i tots els vilatans en fem ús en activitats que s’organitzen al llarg 
de l’any. 
I també a tots aquells patinadors d’altres pobles, tant de hoquei com d’artístic, que 
passen pel nostre pavelló al llarg de l’any als incomptables partits i nombroses 
proves i festivals que s’organitzen. 
 
Proposem polir la totalitat de la pista, tapar tots els forats i repassar totes les juntes 
de les rajoles. 
 
Us animem a tots a donar suport a la nostra propost a! 

 
 


