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EL CAMP DE
FUTBOL DE LA
UE BORDETA
ESTRENA GESPA
ARTIFICIAL
El camp de futbol de la Unió Esportiva
Bordeta disposa des del passat novembre
de gespa artificial. Els treballs de renovació
del camp formen part de la programació de
l’Ajuntament de Lleida d’implantar aquesta
superfície als diferents camps de futbol base
de la ciutat. La gespa artificial és apta per
desenvolupar-hi competicions oficials i, en
el cas del camp de la Bordeta, incorpora
una subbase sobre la qual s’ha col·locat una
capa d’asfalt i, damunt, gespa artificial.
A la capa de gespa s’afegeix sorra de sílice
a la part inferior i, a la part superior, un
granulat de cautxú. Es tracta d’una gespa
d’última generació que té una estructura
composta de fibra prefibrilada i homologada
per jugar-hi partits de competició
internacional, després de l’aprovació recent
per part dels estaments futbolístics
internacionals de la FIFA i la UEFA. El camp
de la Unió Esportiva Bordeta és delimitat
per celebrar-hi competicions de futbol 11
i futbol 7.

Instal·lació de gespa artificial al camp de la Bordeta, apta per a competicions de futbol 7 i 11.

La regidora d’Esports, Montse Parra, va
anunciar que abans d’acabar aquest any
podrien començar les obres del camp de
futbol de l’AEM per instal·lar-hi també gespa
artificial. Així mateix, l’Ajuntament de Lleida
ha inclòs els terrenys de joc de Ciutat Jardí,
el camp annex del Camp d’Esports i el de
Llívia per dotar-los de gespa artificial. També
és previst instal·lar aquest material als camps

CURS DE TEATRE A
L’AULA MUNICIPAL
L'Aula Municipal de Teatre de Lleida
ha preparat per a aquest mes de
desembre un taller d'introducció al
teatre visual.
Es tracta d'un curs monogràfic
intensiu que impartirà Joan Baixas,
pintor i director d'escena. Aquest
taller es portarà a terme els dies 20,
21 i 22 de desembre, de les 17.00 a
les 21.00 h.
L'horari d'informació i inscripció és
de les 10.00 a les 13.00 h i de les
17.00 a les 21.00 h, a l'Aula Municipal
de Teatre de Lleida.

i Aula Municipal de Teatre de Lleida.
C/ Roca Llaurador, 4. 973 26 83 18
- auladeteatre@paeria.es
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de futbol de Pardinyes, Balàfia, Gardeny i
Magraners.
Aquest pla municipal s’ha impulsat després
de l’aparició de la campanya Futbol Verd,
promoguda per la Federació Catalana de
Futbol, i que permet fer aquestes accions
amb un cost més baix, ja que compta amb
aportacions de la Generalitat de Catalunya.

MÉS D’UN MILER
D’ESPORTISTES
PARTICIPARAN AL
TORNEIG DE NADAL
Uns 1.200 esportistes participaran
enguany a l’XI Torneig de Nadal que
cada any organitza la Paeria amb la
col·laboració de les federacions i els
clubs amb els quals té signats convenis
de col·laboració. Les dates del Torneig
de Nadal seran del 19 al 29 de
desembre i hi participaran esportistes
de diferents categories. L’organització
comptarà amb la col·laboració de les
delegacions territorials de les
federacions catalanes de voleibol,
bàsquet i futbol; del Club Handbol
Pardinyes i del Comitè Tècnic d’Àrbitres.
El programa inclou tornejos de voleibol,
bàsquet, futbol i handbol. El de bàsquet
se celebrarà el 19 de desembre al

Pavelló de Pardinyes. Durant aquell
matí se celebrarà les competicions
de les categories infantils i cadets i,
per la tarda hi haurà un clínic. El
torneig d’handbol serà el 28 de
desembre al mateix pavelló i comptarà
amb la presència del Club Balonmano
Huesca. Al matí hi haurà un clínic
amb jugadors de la divisió d’honor.
Clubs de la ciutat participaran als
tornejos de voleibol i futbol.

