
ACTA SESSIÓ PARTICIPATIVA SOBRE LA NOVA PISTA SKATE  

– 3 de maig de 2022 -  

S’inicia la sessió a les 17:40h. 

Assisteixen 11 dels 12 consellers i conselleres que componen el Consell d’Infants. 

6 persones joves i adolescents 

Sergi Arenas, persona que practica l’skate i dibuixa i construeix pistes skate. 

Diego Miranda com a Regidor d’esports i Sílvia Tardà com a Regidora d’infància, adolescència i 

joventut. 

Sílvia Canals, Dinamitzadora. 

 

Zona Esportiva – PISTA SKETE 

Hem iniciat la sessió presentant el nou projecte de la zona esportiva ubicat a la part del darrera 

del pavelló. S’ha projectat el plànol de la nova zona esportiva i s’ha assenyalat i explicat la 

ubicació de la nova zona. 

Un dels joves demana perquè s’ha tret l’anterior pista skate. Es respon que ha estat a causa del 

seu mal estat i per tant per evitar possibles accidents amb els usuaris i usuàries. 

El Sergi Arenas ens fa una explicació de les característiques de les pistes fetes amb formigó.  

Es valora que per la zona i espai que hi ha destinat a la nova pista, seria millor fer-la aixecada del 

nivell del terra i no pas enfonsada. 

S’explica que en cas de escollir la pista enfonsada, en cas de pluja i per evitar que s’ompli d’aigua, 

es fa un pou de drenatge per evitar bassals.  

El Sergi ens comenta que veien els plànols, la pista podria ser d’uns 300 metres quadrats de 

superfície. 

Es demana quan temps es trigaria a tenir-la construïda. Respon que un cop el plànol amb el 

disseny tancat, des de que es comenci les obres, en 2 mesos, 2 mesos i mig es podria tenir 

enllestida. 

S’explica que un dels avantatges de les pistes de formigó és que es poden utilitzar amb qualsevol 

tipus d’element amb rodes: patins (en línia o 4 rodes), bicicletes, patinets, skate’s,... ja que és 

una pista de lliscament.  

S’acorda que en Sergi ens farà arribar (a la Dinamitzadora) imatges de propostes de possibles 

pistes que poden encaixar a les  mides de les característiques de la de Sallent perquè des de 

l’equipament juvenil, les persones futures usuàries de la pista, puguin escollir quin dels dissenys 

els agradaria que fos realitat a Sallent.    

 

S’acaba la sessió a les 18:25h. 

 



ANNEX – PROPSTES DE PISTES 

 

Proposta 1 

 

 

Proposta 2 


