Hermínia Sirvent

esports

Acte d’inauguració del nou skatepark, adaptat a la normativa europea.

Lleida disposa ja d’un skatepark apte per a competicions
internacionals. El nou equipament, inaugurat aquest octubre
al barri de Pardinyes, compleix la normativa europea i permet
que els joves practiquin l’skate amb les màximes condicions
de seguretat.
L’actuació ha permès la renovació integral de la pista ja existent
i la seva transformació en un complex modern i segur, integrat
per sis zones amb diferents elements i rampes. Aquestes zones

són una pool de 15 m de llargada i 7 d’amplada configurada
com a zona de salts i acrobàcies; una zona de rampes, baranes
i escala en línia que connecta la pool amb la zona de rampes
i l’stage; la part central de la pista, l’stage, amb rampes, baranes
i escales formant un polígon; el gamp ramp, tres rampes de
diferents mides per agafar embranzida i fer figures diverses;
el wallride, tres rampes de 4 m d’alçada que permeten fer grans
salts, i altres elements com vorades i esglaons per lliscar.
El paer en cap, Àngel Ros, va dir durant la inauguració de
l’skatepark que l’equipament es completarà amb la reurbanització
de l’avinguda Pearson i amb la construcció d’una piscina coberta
al costat del pavelló municipal, “amb la qual cosa —va afegir—
Pardinyes disposarà d’uns equipaments de primer ordre”.
L’actuació complementa la construcció de l’skatepark d’iniciació
del Secà de Sant Pere, integrat per rampes per agafar inèrcia
i fer salts, baranes i vorades per lliscar per sobre.
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La teva salut... en bones mans
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Lleida, reconeguda amb la declaració
de Ciutat Europea de l’Esport 2008
L’esforç del municipi de Lleida per promocionar l’esport en tots els seus vessants ha estat premiat amb la declaració
de “Ciutat Europea de l’Esport 2008”.
Aquest reconeixement internacional, atorgat per l’Associació Capital Europea de
l’Esport, recau cada any en quatre ciutats
d’entre 25.000 i 500.000 habitants que
hagin contribuït a la promoció de l’esperit
olímpic. L’any vinent Lleida compartirà
aquest premi amb Rimini (Itàlia), Innsbruck (Àustria) i Leicester (Anglaterra).
El paer en cap, Àngel Ros, considera
que el distintiu representa un premi al
treball de la ciutat per promocionar
l’esport base i a l’esforç que han fet els
clubs de la ciutat. El premi reconeix també les pràctiques innovadores en les
polítiques esportives municipals, a més
de la tasca feta en el camp de les activitats físico-esportives. Entre d’altres acti-
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El regidor d’Esports, Txema Alonso, va assistir a la declaració de Ciutat Europea de l’Esport.

vitats, Lleida organitzarà l’any 2008 un
congrés internacional sobre l’esport. El
tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Txema

Alonso, va viatjar a Stuttgart per assistir
al veredicte de l’Associació Capital Europea de l’Esport.

