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LLEIDA RET UN
EMOTIU
HOMENATGE AL
CAMPIÓ LLEIDATÀ
DEL ROLAND
GARROS

Albert Costa, vigent campió d’un dels
trofeus més prestigiosos del món del
tennis, el Roland Garros, va rebre el 13
de desembre un sentit i multitudinari
homenatge de la ciutat que el va veure
néixer, Lleida. Guanyador d’onze tornejos
de l’ATP (la màxima categoria mundial),
d’una Copa Davis i d’una medalla olímpica
als Jocs de Sidney de 2000, el tennista
lleidatà va rebre, acompanyat de tota la
família, la Medalla d’Or de la ciutat al Mèrit
Esportiu de mans de l’alcalde de Lleida,
Antoni Siurana.

Costa va disputar un matx d’exhibició contra Corretja al Barris Nord davant 4.000 persones.

L’acte institucional de l’Ajuntament va obrir
el programa d’homenatge al tennista
lleidatà, que també va visitar el Club Tennis
Urgell –entitat en la qual es va formar
esportivament– i finalment es va desplaçar
al pavelló Barris Nord per cloure la jornada.

En el decurs de la cerimònia de lliurament
del guardó, celebrada al Saló de Plens de
la Paeria, Siurana va destacar que els èxits
esportius de Costa són molt importants
per reforçar la projecció internacional de
la ciutat i fins i tot l’autoestima dels
lleidatans.

Al nou equipament municipal, i davant el
fervorós suport de 4.000 persones, Costa
va impartir un clinic (classe pràctica) a un
grup de joves promeses del tennis de
diferentes escoles lleidatanes i va signar
autògrafs a una multitud de petits
admiradors.

Abans de Costa, solament el motorista
Emili Alzamora i els alpinistes Juanjo Garra
i Araceli Segarra havien rebut la Medalla
d’Or de la ciutat al Mèrit Esportiu. El
campió lleidatà va signar també en el Llibre
d’Or de la Ciutat.

Albert Costa va arrodonir la sessió amb
la disputa d’un partit d’exhibició contra
un altre gran tennista, el seu amic Àlex
Corretja, al qual va guanyar pel resultat
de 7-5 i 6-3 durant dues hores de tennis
espectacular i desenfadat.

El Mercat Central de Fruites i Verdures de
Lleida “ha posat a les mans dels majoristes
i productors un equipament espaiós,
còmode i funcional” i referma “la projecció
exterior de Lleida com a centre proveïdor
de productes agraris”. L’alcalde de Lleida,
Antoni Siurana, inaugurava el 9 de
desembre amb aquestes paraules el nou
equipament ubicat al recinte de la Central
Integral de Mercaderies, al costat del
Polígon Industrial del Camí dels Frares.

El paer en cap va remarcar també que
l’equipament inaugurat, que substitueix
les instal·lacions obsoletes del recinte de
Pardinyes, “dóna resposta a una vella
aspiració de la ciutat” i resulta necessari
“ja que l’àrea d’influència del nou mercat
a b a s t a r à e l s 2 5 0 . 0 0 0 h a b i t a n t s ”.

mercats

INAUGURAT EL
MERCAT CENTRAL
DE FRUITES I
VERDURES

Amb la família i el paer en cap durant
la cerimònia al Saló de Plens de la Paeria.

El centre, que ja funcionava des del dia
25 de novembre, consta de dues parts:
el mercat de majoristes, que aplega 16
assentadors, i la nau de productors, que
dóna servei a 670 usuaris. La instal·lació
disposa de 383 places d’aparcament, bar
i restaurant, entre d’altres serveis.
L’activitat de venda a l’engròs de fruites
i verdures funciona els dilluns i dijous, de
les 9 a les 17 h; els dimarts, dimecres i
divendres, funciona de les 12 a les 19 h.

La inauguració va tenir lloc el 9 de desembre.
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