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ESPORTMANIA
OFEREIX ENGUANY
2.000 PLACES
PER A INFANTS I
ADULTS

El programa Esportmania, promogut per
l’Ajuntament de Lleida, arriba a la 24a
edició amb una oferta que assoleix les
2.000 places. Les activitats, que es fan els
mesos de juliol i agost, s’adrecen a infants
i adults i es duen a terme en equipaments
esportius de diferents barris de la ciutat,
com ara als pavellons i les piscines
municipals de Pardinyes, la Bordeta,
Magraners, el Secà de Sant Pere, el Centre
Històric i les Basses.
La proposta, que es desenvolupa del 28
de juny al 27 d’agost, combina la pràctica
de l’esport amb activitats aquàtiques i
tallers (jocs tradicionals, piragüisme, tir
amb arc, informàtica, etc.). Els participants
hi poden passar només el matí o bé tota
la jornada amb el dinar inclòs.
Propostes dels ciutadans
La regidora d’Esports, Montse Parra,
destaca que el programa d’activitats
incorpora les demandes que van plantejant
cada any els ciutadans i ciutadanes.
“Volem treballar conjuntament amb les
associacions de veïns dels llocs on creiem
que podem tenir més infants inscrits.”

El programa estiuenc combina la diversió amb l’esport i ofereix més d’una vintena d’activitats.

A Pardinyes hi haurà diades esportives al
llarg de tot l’agost, amb activitats de
natació, hoquei, pales, bàsquet, piragüisme
i tir amb arc, a més d’estades esportives
i activitats aquàtiques, estades de futbol,
cursets de natació i aqua-gym per a adults.
La Bordeta acollirà activitats similars a les
de Pardinyes (diades esportives, activitats
aquàtiques, cursets de natació i aquagym), mentre que a Magraners han estat
programats cursets de natació. Al Secà
s’ofereixen estades esportives durant el
juliol, amb l’atractiu afegit de l’estrena de
les piscines del barri. El Centre Històric

acollirà sessions de futbol sala que es
portaran a terme a la pista poliesportiva
del CEIP Cervantes. També es fan activitats
a Sucs i a Raimat.
Els campus esportius se centraran en la
pràctica del voleibol, el futbol, el bàsquet
i l’handbol. Les diferentes activitats es
faran en torns diferents per poder absorbir
i distribuir millor la demanda ciutadana.
Inscricipció (fins que s’acabin les
places): OMAC. Edifici Pal·las. Pl. Paeria,
11. Telèfon 973 70 03 38. On line:
www.paeria.es/tramits

Entre les novetats d’enguany hi ha
l’ampliació de propostes al Centre Històric,
les diades per a infants amb necessitats
educatives especials, la programació de
diades del Secà i l’ampliació d’activitats a
Pardinyes durant tot el mes d’agost. Els
adults podran participar en els cursets de
natació i aqua-gym a les piscines de
Pardinyes, la Bordeta i les Basses.
A les Basses, aprofitant l’entorn, se celebra
la Diada d’Aventura i el Matí d’Aventura,
amb tallers de nusos, minirocòdrom, tir
amb arc, minigolf, informàtica, natació,
circ, jocs malabars, atletisme i jocs
d’aventura. També hi són previstos aquagym per a adults (gimnàstica a l’aigua),
cursets de natació i jornades d’aventura
per a joves de 12 a 16 anys (orientació,
piragüisme i sortides a la Mitjana), entre
d’altres activitats.

Piragüisme a les jornades d’aventura per a joves que es desenvolupen al parc de La Mitjana.
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