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TALL AMB LÀSER
qualitats inox - 304/304 l - 1 a 20 mm.
   inox - 316/316 l - 1 a 20 mm.
       FErro   1 a 25 mm.

TALL AMB AIGUA
qualitats inox - 304/304 l - 20 a 100 mm.
   inox - 316/316 l - 20 a 100 mm.  
      FErro   18 a 100 mm.

Es pot tallar tot tipus de material ja que no transmet calor.

TALL AMB PLASMA
qualitats inox - 304/304 l - 3 a 100 mm.
   inox - 316/316 l - 3 a 100 mm.

1 MÀQUINA DE TALL PER LÀSER DE 4.000 W
TAULA DE 4x2
1 MÀQUINA DE TALL PER LÀSER DE 4.000 W
TAULA DE 3x1,5
2 MÀQUINES DE TALL PER RAIG D’AIGUA

DUES MÀQUINES DE TALL PER LÀSER DE
6.000 W i TAULA DE TALL DE 6000 x 2000

TALL 
PER
AIGUA
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La zona té espais per a la pràctica de l’‘skateboard’, el ‘breakdance’ i l’escalada

Sant Celoni construeix un 
parc d’activitats per als joves
sant Celoni

yolanda Duque

Un espai modern, urbà, 
multiús, ben integrat en el 
paisatge i obert a diferents 
públics i activitats. Són 
trets que defineixen el nou 
Parc d’Activitats de Sant 
Celoni, una zona d’esbarjo 
a l’aire lliure dedicada, 
principalment, a la pràctica 
de l’skateboard, l’escalada 
i el breakdance. El parc, 
construït al Pertegàs, 
ocupa una superfície de 
gairebé dos-cents metres 
quadrats i quedarà inaugurat 
oficialment el vint-i-tres de 
novembre. 

En el projecte hi ha col-
laborat el Centre Excursio-
nista de Sant Celoni, que ha 
fet importants aportacions 
en el disseny de la zona de 
boulder per a la pràctica d’es-
calada. També hi han parti-
cipat joves skaters de la vila 
en la projecció de l’espai de 
skateboard, que finalment ha 
quedat distribuït en una pla-
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Aquests dies s’estan enllestint les obres del parc d’activitats a la zona del Pertegàs

ça de ciment amb diferents 
nivells, escales, baranes, 
rampes i parets. El Parc d’Ac-
tivitats es completa amb una 

tercera zona amb escenari i 
una graderia, on s’ha previst 
que es pugui practicar bre-
akdance i altres balls urbans. 

Segons el regidor de cul-
tura de Sant Celoni, Jordi 
Cuminal, el Parc d’Activitats 
“té com a principal objectiu 

ser un espai de referència 
per al jovent, al mateix temps 
que vol ajudar a consolidar 
alguns col·lectius informals 
que, en tant que estan poc 
definits, poden quedar 
marginats”. Cuminal també 
explica que es tracta d’una 
infraestructura d’ús lliure, 
feta a mida per a la pràctica 
d’aquestes disciplines, i que, 
per tant, els usuaris hauran 
d’acollir-se a unes normes, 
com ara no llençar xiclets als 
terra, no entrar amb moto-
cicletes o seguir les pautes 
de seguretat. “La utilització 
d’aquest espai es fonamenta 
en el pacte”, afegeix el regi-
dor de cultura. 

Però, a més de la pràctica 
lliure, l’Ajuntament s’ha 
proposat dinamitzar el Parc 
d’Activitats per tal que en 
pugui gaudir el màxim nom-
bre possible de persones. 
Precisament, s’ha deixat de 
la mà del Centre Excursionis-
ta i del col·lectiu de skaters, 
als quals s’està animant 
perquè es constitueixin com 
a associació, a organitzar 
tornejos, exhibicions i cursos 
d’iniciació. El parc, per les 
seves característiques, tam-
bé podrà acollir actuacions 
musicals i espectacles de 
dansa, per la qual cosa segur 
que ben aviat es convertirà 
en un dels punts de trobada 
culturals més representatius 
de Sant Celoni.


