
Moció per la reubicació del rocòdrom municipal.

Exposició de motius
Durant les darreres reformes al pavelló vell de Figueres es van desmuntar els plafons que
formaven  el  rocòdrom  per  practicar  escalada.  Aquest  equipament  permetia  a  molts
practicants d’aquest esport entrenar quan les condicions climatològiques no ho permetien
fer a l'aire lliure i, també, durant tot el període hivernal en què la llum del dia s'acaba
aviat. Actualment aquest rocòdrom no s'ha tornat a instal·lar a cap altre espai, fet que ha
obligat a molts escaladors i escaladores a desplaçar-se a altres municipis com l'Armentera
o Olot per practicar aquest esport.
Un equipament d'aquestes  característiques,  a  banda de ser  utilitzat  per  l'entrenament
d'escaladors experimentats, també és un equipament de formació per als nens i nenes de
la ciutat que s'inicien en aquesta pràctica. 
Des del 1965 la ciutat compta amb el Centre Excursionista Empordanès, entitat que aplega
prop de 700 socis i que promou activitats de muntanya, entre aquestes, l'escalada. El
mateix CEE és l'organitzador de “LA MOSTRA, muntanya i aventura” que des de 2002 ha
aconseguit portar a la ciutat els millors escaladors i alpinistes del món, situant Figueres en
una ciutat de referència pels seguidors d'aquests esports.
Els  darrers  anys  diferents  grups  d'escaladors,  així  com  el  CEE,  n'han  reclamat  la
reinstal·lació, però de moment no s'ha fet.
Amb tot, creiem justificat i necessari que el plenari de l'ajuntament acordi la reubicació del
rocòdrom en un espai que compleixi les expectatives dels escaladors i escaladores de la
ciutat, així com les del mateix Centre Excursionista Empordanès.
La  deficiència  que  pateix  la  ciutat  en  espais  interiors  que  permetin  desenvolupar-hi
activitat fa necessari aprofundir en la polivalència dels espais ja existents per tal de pal·liar
aquesta  mancança.  És  en  aquest  sentit  que  la  part  de  l'espai  polivalent  del  Molí  de
l'Anguila,  que  actualment  gestiona  la  Casa  d'Andalusia,  ofereix  les  característiques
necessàries per tal de practicar-hi aquesta activitat i també d'altres.
Aquesta ubicació no ha de perjudicar l'ús de l'espai que en fa la Casa d'Andalusia, sinó que
ha de permetre una major explotació d'aquest equipament municipal. Actualment l'espai
està infrautilitzat i és una obligació de l'Ajuntament vetllar perquè els espais municipals
siguin utilitzats pel màxim nombre de veïns.

Davant dels fets exposats, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple de
l'Ajuntament de Figueres l’adopció dels següents acords:

1. Reubicar el rocòdrom municipal a un equipament de la ciutat, i que compleixi, com
a mínim, els mateixos requisits tècnics i de seguretat que els que complia al pavelló
vell.

2. Fer ús de la clàusula 27 del conveni d’usos signat pel president de la Casa Cultural
d’Andalusia  de  l’Alt  Empordà  i  l’alcalde  de  Figueres,  en  la  qual  permet  a
l’Ajuntament extingir-lo per causa d’interès públic.

3. Redactar un nou pla d’usos per a la sala polivalent del Molí de l’Anguila que en
permeti múltiples usos i  l'accés en igualtat de condicions a totes les persones i
entitats de Figueres.

Figueres, 4 de març de 2014


