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‘Ajuntament de Lleida ha dedicat tradicionalment un
esforç especial a promoure l’esport ciutadà, i molt
particularment l’esport de base. Un exemple que il·lustra
aquest interès és la celebració de la Festa de l'Esport
Municipal, que enguany ha arribat ja a la seva setena edició. El dia
25 d'abril, més de 400 persones vinculades amb el món esportiu
van assistir en un conegut restaurant lleidatà a la gran gala destinada
a reconèixer i premiar aquelles persones i entitats locals que fan
possible la vertebració de l'esport a la ciutat de Lleida.

L

La Festa de l'Esport Municipal va servir per posar de relleu el bon
moment esportiu que viu la ciutat i també aquells aspectes que
poden contribuir a millorar-lo per assolir èxits encara més grans.
El més important de la festa però, va ser el lliurament dels set
guardons i les set mencions especials amb què es pretén agrair
l'esforç que dedica molta gent perquè l’esport arreli cada cop més
a la ciutat.
Representants de tots els clubs i entitats esportives de Lleida van
participar en la vetllada en què l’encara regidor d'Esports, Bernabé
Hernández, va rebre una gran ovació per la seva tasca al capdavant
d'aquesta regidoria. Al sopar també van ser presents els ponents
del Congrés Nen i Esport, que s'ha celebrat per primera vegada
a la ciutat.
ELS PREMIS:
Premi Palestra, al centre docent més ben considerat com
a exemple i model pràctic per a la implantació dels valors de
l'esport, com a eina de formació, integració i educació i per la
seva tasca de promoció i divulgació de l'esport en l'àmbit
educatiu: CEIP Joc de la Bola (per la tasca en la difusió de
l'esport base)

●

Premi Etería, a l'entitat social per la promoció de l'esport
per a tothom: Associació de Veïns Secà de Sant Pere
(per la tasca esportiva feta en la seva entitat)

●

● Premi Technic, a l'entrenador o tècnic esportiu més
destacat per la seva formació tècnica i la seva capacitat per
aconseguir la progressió humana i tècnica individual: Quim
Perisé (per la tasca desenvolupada en la formació de la base
del Club Handbol Pardinyes)

El lliurament dels guardons va tenir lloc el 25 d’abril en el decurs
d’una vetllada que va aplegar més de 400 persones.

LES MENCIONS:
● Menció Paidotribo, al docent per la seva tasca de promoció
i divulgació de l'esport en l'àmbit educatiu: Luis Jové
● Menció Dracma, a l’entitat més desinteressada i més
voluntariosa a l’hora de patrocinar o subvencionar les diferents
entitats esportives municipals a l'empresa: PAMODIN

Menció Kronos, a la persona més considerada per la
promoció esportiva en les categories inferiors, com a model de
formació de futurs esportistes locals: Carlos Campo

●

Premi Sphera, a l'equip més representatiu per la seva
companyonia i pel valor de l'amistat, tant dins com fora del
terreny de joc, en l'àmbit de l’esport municipal: Episcopal
Juvenil de Volei (per la seva trajectòria esportiva)

●

Premi Decatló, a l'entitat esportiva pel seu impuls en la
vertebració i l'associació de persones i idees amb l’objectiu
d’impulsar l'activitat física i l'esport municipal: Club Handbol
Pardinyes (pel seu 10è aniversari)

● Menció Aristòtil, a l’entitat amb la millor filosofia i els millors
objectius esportius i de formació: ASPID

●

Menció Fòrum, a la persona per tenir la millor trajectòria
humana i esportiva al llarg dels anys, dins de l'àmbit de l'esport
municipal: Antoni Prim

●

● Premi Olimpionike Masculí, a l'esportista masculí per
ser capdavanter dels valors educatius i socials de l'esport
municipal dins de l'àmbit de la competició: Rafa Carpi (jugador
del Club Handbol Pardinyes)

● Menció Hel·lènic, al directiu d'una entitat més ben
considerat per la seva tasca de promoció, organització, divulgació
i foment del seu esport, dins de l'àmbit municipal: Liberto
Estaran

Premi Olimpionike Femení, a l'esportista femenina per
ser capdavantera dels valors educatius i socials de l’esport
municipal dins l'àmbit de la competició: Jasmina Berenguer
(jugadora de l’Associació Lleidatana d’Handbol)

● Menció Gimnastrada, a l’entitat per haver disposat de la
millor idea de promoció i haver fet la millor organització d'una
prova esportiva dins de l'àmbit local de: Associació de Veïns
Balàfia (organització Mitja Marató)
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