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TRES EMPRESES LOCALS,
PRINCIPALS PATROCINADORS
DEL LLEIDA BÀSQUET
Tres empreses de Lleida seran els principals patrocinadors del
Lleida Bàsquet SAD durant la temporada 2004-2005:
Prefabricats Pujol, Supermercats Pujol, SA (Plus) i Pamodín.
L’equip de bàsquet es dirà a partir d’ara Plus-Pujol Lleida.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va donar a conèixer el nou grup
patrocinador, després que l’empresa Caprabo anunciés la seva
renúncia a continuar patrocinant el club la pròxima temporada.

Àngel Ros, que va a portar a terme personalment les
negociacions per trobar nous patrocinadors, va destacar que
“aquest acord, que permet garantir la permanència del Lleida
Bàsquet a la lliga ACB, s’ha pogut assolir gràcies a la participació
d’empresaris de la nostra ciutat, és a dir, de la societat de
Lleida”, per la qual cosa es va mostrar molt satisfet.
Ros va posar de manifest la importància de mantenir l’esport
d’élit a la nostra ciutat perquè ”és un complement de l’esport
de base, el qual impulsem des de la Paeria”.

Presentació dels nous patrocinadors del club al Palau de la Paeria.

L’aportació d’aquests patrocinadors principals es complementarà
amb altres ajudes menys importants de tipus econòmic o
consistents en la cessió de material, que aniran a càrrec
d’empreses com Unipreus i San Miguel.
Ferran Vidal, president del Lleida Bàsquet, va agrair la
col·laboració de Caprabo en els darrers anys i es va mostrar
molt esperançat davant la nova etapa del club. L’anunci es va
fer en presència del tinent d’alcalde Xavier Sàez, de la regidora
d’Esports, Montse Parra, i dels representants dels principals
patrocinadors: Rafael Pujol, de Supermercats Pujol; Josep Maria
Pujol, de Prefabricats Pujol; i Pere Buchaca, de Pamodín.

CONVOCATÒRIA
D’AJUTS DE
SENSIBILITZACIÓ,
COOPERACIÓ I
IMMIGRACIÓ

Projecte d’organització i
salut desenvolupat per
l’ONGD Acció SolidàriaIgman a Guatemala
(convocatòria 2000-01).

socialment i el foment de la solidaritat
entre els pobles. El termini per presentar
la sol·licitud finalitza el 30 de juliol.
La Paeria convoca els ajuts per a projectes
relacionats amb els àmbits de la
sensibilització, la cooperació i la immigració
amb una partida global de 859.447 euros.
El concurs d’ajuts a projectes de
sensibilització sobre les relacions NordSud i la Interculturalitat 2004, dotat amb
60.101 euros, s’adreça a associacions de
la ciutat que presentin projectes destinats
a sensibilitzar els ciutadans sobre la realitat
dels països i els pobles empobrits, la
defensa dels drets humans, el foment de
la pau i la lluita contra el racisme i la
xenofòbia. El termini per presentar la
sol·licitud finalitza el 5 de juliol.

La convocatòria per al cofinançament de
projectes de cooperació en pobles i
col·lectius empobrits, de caràcter biennal
(2004-2005) i dotada amb 781.316 euros,
és destinada a ONGD que presentin
projectes per millorar la situació de pobles
i col·lectius empobrits econòmicament i

Els ajuts a projectes d’associacions
d’immigrants de la ciutat de Lleida, apartat
dotat amb 18.030 euros, són destinats a
c o f i n a n ç a r a q u e l l s p ro j e c t e s p e r
desenvolupar el 2004 que fomentin la
integració dels immigrants al procés
participatiu dels ciutadans de Lleida, el
respecte i la tolerància cultural i la
convivència i la cohesió social de la ciutat.
Regidoria de Drets Civils,
Cooperació i Immigració: Plaça
Ereta, s/n, 3a planta. Telèfon 973 70
04 57. E-mail: cooperacio@paeria.es
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cooperació

Les tres empreses lleidatanes cobriran la partida de 550.000
euros que anteriorment aportava la firma Caprabo, i que
resultava bàsica per a les necessitats del club esportiu lleidatà
a la màxima categoria del bàsquet estatal. El pressupost del
club per a la temporada 2004-05 ascendeix a 3,6 milions
d’euros.
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CELEBRACIÓ
DE LA 8a FESTA
DE L’ESPORT
MUNICIPAL
Lliurament dels premis
a les persones i a les
entitats de la ciutat que
més han destacat en
la promoció de l’esport
l Palau de la Paeria va ser el marc de l’acte de lliurament
dels premis de la 8a Festa de l’Esport Municipal,
celebrada el 28 de maig. El jurat va fer públics els 21
esportistes, tècnics, directius i entitats que van optar
als premis que atorga la Paeria. L'objectiu de la festa
és reconèixer totes les persones i entitats que fan possible la
vertebració de l'esport a la ciutat de Lleida. La filosofia de la festa
és seguir les declaracions del Consell d'Europa referides al joc
net, a l'ètica esportiva, a la prevenció de la violència en l'esport,
a l'esport com a àmbit especial de tolerància i, en definitiva, a
l'exaltació dels valors humans mitjançant la pràctica esportiva,
en especial la pràctica local, no professional i no d'elit.

E

En el decurs de la festa, presidida pel paer en cap, Àngel Ros,
es van lliurar els premis i les mencions inspirats en els valors
filosòfics de l’esport i l’educació de la Grècia clàssica. Els
guanyadors i els finalistes de la Festa de l’Esport van ser:


Premi Gymnasium, al centre docent més ben considerat
com a exemple i model pràctic per la implantació dels valors
de l’esport, com a eina de formació, integració i educació i
per la tasca de promoció de l’esport en l’àmbit educatiu.
Guanyador:
• CEIP Joan XXIII (per la seva bona tasca en l’àmbit de l’esport
escolar i pel seu 25è aniversari).
Nomenats:
• CEIP Magí Morera (per la seva bona tasca d’integració de
l’esport escolar).
• Col·legi Mirasan (per aconseguir amb l’esport amistat, diversió
i humanitat).
 Premi Olympia, a l’entitat social per la promoció de
l’esport per a tothom.
Guanyador:
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• Diari Segre (per la difusió de l’esport de base).
Nomenats:
• Centre Prosec (per la tasca d’integració social).
• ACELL (per la tasca esportiva en l’àmbit de persones
discapacitades).
 Premi Harminia, 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.
Guanyador:
• Ascen Ibáñez (per la seva tasca en l’àmbit de l’atletisme
lleidatà).
Nomenats:
• Adrián Florenza (per la tasca desenvolupada en la formació
de la base del Club Esportiu Camp Escolar de Lleida).
• Bea Ballesté (per la tasca desenvolupada dins de l’àmbit de
la gimnàstica rítmica).
 Premi Synesis, a l’equip més representatiu per la seva
companyonia i pel valor de l’amistat, tant dins com fora del
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terreny de joc, en l’àmbit de l’esport municipal.
Guanyador:
• Equip juvenil del CECELL (per la seva trajectòria esportiva).
Nomenats:
• Equip sènior absolut del Pamodín Episcopal (pel seu ascens
a la Superlliga).
• Equip sènior (1a catalana) de l’Associació Lleidatana d’handbol
(pel seu ascens a 1a Nacional).
 Premi Synousía, 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.
Guanyador:
• Associació Esportiva Natació x Tothom (pels seus resultats
esportius, tot i la manca d’una instal·lació pròpia).
Nomenats:
• Aeroclub Lleida (pel seu 75è aniversari).
• AEM (per la seva tasca en l’àmbit del futbol).
 Premi Hèracles, a l’esportista masculí per ser capdavanter

dels valors educatius i socials de l’esport municipal dins de
l’àmbit de la competició.
Guanyador:
• Tito Rodríguez (jugador del Sícoris Port Ainé durant 20 anys).
Nomenats:
• Antonio Ramírez (medallista dels darrers Special Olimpics).
• Jordi Nou (atleta corredor de grans distàncies).
 Premi Cal·lipatira, a l’esportista femenina per ser
capdavantera dels valors educatius i socials de l’esport municipal
dins de l’àmbit de la competició.
Guanyadora:
• Imma Plaza (pels seus èxits en el món del ciclisme).
Nomenades:
• Meritxell Bonet (per la seva trajectòria dins l’atletisme).
• Eva Ledesma (per la seva trajectòria dins l’atletisme).
 Mencions: Joan Ramon Morreres, Sonries Xamar, Club
Atlètic Lleida-UdL, Associació Esportiva Natació x Tothom,
Manolo Solans, Bernabé Hernández i IES Torrevicens.
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