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MÉS DE 2.000
ESPORTISTES
GAUDIRAN DELS
TORNEJOS
DE NADAL

Més de 2.000 persones participaran en
els diversos tornejos nadalencs organitzats
per l’Ajuntament de Lleida i diverses
federacions i clubs esportius de la ciutat.
Les activitats –atletisme, bàsquet, futbol,
handbol i voleibol– estan pensades per a
participants de totes les edats, des
d’infants de categories babys a esportistes
sèniors.
La primera activitat programada és la
Pujada a la Seu Vella, una tradicional prova
atlètica que tindrà lloc el dia 14 de
desembre a partir de les 11.30 h. La cursa,
organitzada per la Paeria i Joan Moraño,
assoleix enguany la 23a edició.

La programació inclou competicions d’atletisme, bàsquet, futbol, handbol i voleibol.

El gruix de les competicions es faran
durant les vacances de Nadal. El dia 21
de desembre tindrà lloc als pavellons
municipals de Magraners i Pardinyes el
Torneig de Bàsquet. Sis dies després, el
dia 27, es desenvoluparà al Pavelló de
Pardinyes el Torneig d’Handbol.
El Torneig de Futbol se celebrarà durant
dos dies –el 27 i 28 de desembre– a

diversos clubs de la ciutat (ATC Segre,
UE Bordeta, UE Lleida, UE Gardeny i CD
Magraners) i amb la participació d’uns 45
equips. Tancarà el programa el Torneig de
Voleibol, que es farà el dia 28 al Pavelló
Onze de Setembre.
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LA PAERIA REMODELA
LA PISTA DE SKATE BOARD
DEL BARRI DE PARDINYES

La Paeria ha portat a terme una remodelació global de la pista
de skate board situada al barri de Pardinyes de Lleida. Des que
es va construir l'espai l'any 1984 s'hi han anat fent diverses
obres de manteniment, però aquest mes de novembre
l'Ajuntament de Lleida ha optat per fer-hi una reparació total de
l'estructura per conservar en bon estat aquest espai públic únic
a la ciutat.
La pista de skate board de Pardinyes és única a la ciutat.

L'espai, que ocupa 50 metres de llarg per 20 d'ample, és de
formigó amb una vintena d'elements que es combinen entre si
per fer més atractiu el patinatge. També hi ha una rampa més
senzilla apta per a principiants. Les obres s'han efectuat en deu
dies i han comptat amb uns 6.000 euros de pressupost. Els
treballs s'han basat en la reparació d'aquells elements que
estaven més deteriorats i en la millora del paviment de les
rampes. Més esdavant es pintarà l'estructura.
Tècnics municipals estan estudiant la possibilitat d'ubicar més
instal·lacions de skate board en altres zones de la ciutat per

evitar que els qui practiquen aquesta activitat no envaeixin
places i espais urbans, no habilitats per patinar. A més, la creació
de nous espais aproparia l'skate als ciutadans i en facilitaria la
pràctica.
La pista de skate board de Pardinyes s'ha pres com a referent
en altres ciutats que encara no compten amb un espai d'aquest
tipus. Per exemple, alguns tècnics de l'Ajuntament de Tarragona
ja han visitat les instal·lacions de Lleida per traslladar la idea a
la seva ciutat.
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