MOCIÓ 13/2016
ACTUACIÓ URGENT AL
MINITRINQUET

GRUP
MUNICIPAL
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL M+S ALGEMESÍ

Que el regidor d’aquest grup municipal Josep Antoni Bermúdez i
Roses eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau,
aprovació:

MOCIÓ
Algemesí sap de patrimonis culturals valencians i molts. Ha tingut cura
d'un que la UNESCO considera que és de tota la Humanitat. Però això
no lleva que haja descurat altre patrimoni que és comú a tots els
valencians, el de la Pilota Valenciana.
El nostre poble va donar en el segle passat grans pilotaris, però la
majoria d'algemesinencs ho desconeixem. Hem perdut la memòria
històrica relativa a l'esport autòcton valencià, i per recuperar-la M+S
ALGEMESÍ inclogué en la seua proposta de pressupostos una partida
en Cultura que fera possible la seua recuperació, recuperació que
començarà a fer-se efectiva a partir del mes de setembre amb una
exposició i un llibre sobre la història de la pilota al nostre. Hem deixat
perdre també el nostre trinquet tradicional, un trinquet homologat i
que caldrà plantejar-se recuperar. I ara estem deixant perdre el
minitrinquet del poliesportiu.
Diversos usuaris ens han fet arribar la seua queixa sobre el seu
lamentable estat per manca de manteniment. La textura del sòl no és la
que pertocaria, ja que resultat massa relliscant, la il·luminació en hivern
no és l'adequada i dificulta la visió de la pilota, però sobre tots el seu
estat de conservació actual és lamentable i resultat perillós per als
jugadors. Tal i com es pot veure en les següents fotografies -i són sols
una mostrala paret està en certs punts escrostonada, sense
l'arrebossat final.
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Estem parlant en algun cas d'una diferència de més d'1 centímetre que
provoca que la pilota faça un mal bot. No sols es tracta que ens eixes
condicions no es puga jugar i es distorsione el joc, sinó que es tracta
d'una qüestió de seguretat per als participants. Pot passar, i ha passat,
que quan la pilota rebota en la vora d'un escrostonat retorne de
manera inesperada contra qui l'ha llençada colpejant-lo a ell o algun
altre participant. I com tots sabem la pilota de vaqueta pot esdevenir un
projectil molt perillós.
Juntament amb eixes consideracions la impressió que hom rep quan
visita el minitrinquet és d'abandonament i d'inseguretat, tal i com es
pot veure en aquesta foto i el seu detall.
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Detall

No es poden tenir unes instal·lacions municipals en un estat tan
lamentable, i més quan en elles juguen no sols adults sinó també
xiquets. La pilota valenciana, que tan popular fou en Algemesí en temps
passats, no es mereix aquest desinterés. Caldrà a més estudiar les
diferents possibilitats existents per tal que Algemesí compte aviat amb
un trinquet homologat.
Per tot això proposen els següents punts d’
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1) Sol·licitar a l'equip de govern una reparació urgent de tots els
escrostonats que presenta la instal·lació del minitringuqet del
poliesportiu"Joan Girbés", fins i tot, si pertoca, a través d'una
generació de crèdit per tal de finançar-la
2) Que s'estudie i es resolga, el més aviat possible, el problema
d'adherència que presenta el sòl del minitrinquet.
3) Que es millore l’enllumenat del minitrinquet, ja que la intensitat
lumínica que genera la instal·lació actual és insuficient.
4) Que es millore qualsevol altre tipus de deficiència que s'observe
en la instal·lació i que finalment es procedisca a agençar-lo
adequadament pintant-lo novament.
5) Que s'estudien les diferents possibilitats existents per tal de
recuperar l'antic trinquet de Ronda d'Alzira o per construir un de
nou homologat en el menor temps possible.

Algemesí a 20 de juny de 2016.

SRA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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