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HOMENATGE ALS
SET ESPORTISTES
DE LLEIDA QUE VAN
COMPETIR ALS JOCS
OLÍMPICS D’ATENES

L’Ajuntament de Lleida va oferir el passat 8
de setembre una recepció oficial als set
esportistes olímpics de Lleida que el mes
d’agost van participar als Jocs d’Atenes.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir
la recepció, a la qual van assistir el ciclista
Sergi Escobar, que va aconseguir dues
medalles de bronze, una en persecució per
equips i una altra en la modalitat de
persecució individual; la gimnasta Núria
Velasco, que va conquerir un diploma gràcies
al setè lloc a la final de conjunts de
gimnàstica rítmica i el marxador Jesús Ángel
García Bragado, que va obtenir el cinquè
lloc en 50 quilòmetres marxa.

La recepció va tenir lloc al Saló de Plens del Palau de la Paeria.

També hi van estar presents el jugador de
bàsquet del Plus Pujol Lleida Jaume Comas,
component de la selecció espanyola,
classificada en setè lloc. A més, es va
comptar amb la presència dels piragüistes
Damià Vindel, que va aconseguir un diploma
mercès al sisè lloc a la categoria K2 en la
distància de 500 metres; Jordi Sangrà, que
va conquerir un altre diploma olímpic
després d’acabar en la setena posició a la

categoria C-1 d’aigües braves i Carles
Juanmartí, que va estar a un pas d’accedir
a la final de K-1 d’aigües braves.
Cal recordar que l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, es va desplaçar a Atenes durant els
passats Jocs Olímpics de Grècia en
representació de la ciutat per presenciar
precisament la cursa del ciclista Sergi
Escobar.

COMENÇA UN NOU CURS
DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS
ESPORTIVES MUNICIPALS

El 18 d’octubre començarà un nou curs del programa d’activitats
esportives municipals, que es perllongarà vuit mesos fins al maig
de 2005. Aquest programa organitzat per la regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Lleida, va adreçat a petits i grans i ofereix la
possibilitat de gaudir de la pràctica de l’esport en moltes de les
seves modalitats. El valor educatiu i la integració social que
suposa la pràctica esportiva són dos dels objectius que vol
potenciar la regidoria d’Esports.
El passat 13 de setembre va començar la inscripció per participar
a les activitats esportives, la qual es pot fer a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (Edifici Pal·las, plaça Paeria, 11) o bé mitjançant la
pàgina web de l’Ajuntament de Lleida http://www.paeria.es/tramits
La inscripció és oberta a totes les activitats: Escoles Esportives
municipals (que estan adreçades a les escoles públiques
d’educació infantil i primària de Lleida), Escoles Municipals
Específiques (judo, atletisme, tennis taula, activitats aquàtiques,
escacs i tennis), centres de perfeccionament (futbol, bàsquet,
handbol i voleibol), la gimnàstica del programa Dona i Esport

Les activitats del programa estan dirigides a petits —a la foto— i grans.

(Àrea de la Dona de les associacions de veïns) i el Pla Específic
del Centre Històric. La inscripció no té data límit i es pot tramitar
durant el curs.
Pel que fa a les escoles esportives municipals, es fa una iniciació
a l’aprenentatge dels esports fonamentals, com són bàsquet,
futbol cinc, voleibol i handbol, entre d’altres, a infants d’entre
6 i 12 anys. El professorat està format per tècnics esportius de
l’Empresa Municipal de Serveis Comunitaris. Les sessions es
faran a les instal·lacions esportives de les escoles públiques.
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