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ASSOCIACIÓ SKATECOAST
Nom president: Sr. Pau Sanmartin Villagomez
Adreça social: c. Mn. Cinto Verdaguer, 20
17230 – Palamós
Telèfon: 635 886 399
skatecoastpalamos@gmail.com
A/e: skatecoastpalamos@gmail.com

Núm. Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes: 166
CENS ESPORTISTES: 32 NOIS (30) NOIES (2)

ja que han comptat amb nosaltres , deixant-nos ser partícips del projecte , demanant-nos consells i suggeriments pel que
fa al disseny...
Des de l’Associació Skatecoast estem molt
satisfets en quan a la nova localització on
estarà ubicat el parc, i sobretot per la
millora que suposarà per a tothom . Tindrem llums per a poder patinar els mesos
en quan els dies són més curts .

A

ssociació SKATECOAST, un altre punt de referència al nostre
poble !!!

L’Associació “SKATECOAST” va
néixer gràcies a l’esforç i la il·lusió d’un seguit de persones, amb l’objectiu de millorar
l’àmbit i la practica de l’skate a Palamós,
degut a que cada vegada hi ha més practicants d’aquest esport a la nostra vila.
L’Associació va ser fundada el 23 de gener de 2011 per Pau Sanmartin Villagomez
(president); Jordi Gafas Saavedra (vicepresident); Franki Plana Comes (tresorer),
i Gerard Cané Jurado (secretari).

MEMÒRIA CURS 2013 - 2014
Durant aquest any hem cedit uns quarters
al parc de Palafrugell, ja que el manteniment resultava complicat i es necessitava
molt material.

94

Aquestes rampes van donar molta vida al
nostre skatepark mancat de mòduls , i per
això , des d’aquí , volem agrair la feina feta
a l’Andrés i els col·laboradors.
Cal destacar la incorporació de l’Oriol Recasens, com a nou secretari de l’Associació Skatecoast , amb molta empenta i amb
ganes de fer coses!
En aquesta temporada 2013-2014 el que
voldríem remarcar amb més èmfasi és el
projecte amb el qual està treballant l’Ajuntament de Palamós per a la construcció
d’un nou skatepark. Estem molt agraïts

Serà un parc senzill amb mòduls prefabricats, mòduls de l’antic skatepark que
seran redistribuïts i els nous que seran
d’obra: un box en corba, eurogap de gespa
amb funbox i rail, i una onadeta.
Esperem poder-vos convidar en breu a la
inauguració del nou skatepark .
Salut i skate!!

