Esports • Febrer de 2013

Creació del Consell Assesor de l’Esport
• Format per esportistes, tècnics, directius de clubs, polítics, metges i advocats

L’ens també té com a missió facilitar recerques, estudis i reculls de dades per tal d’arribar al coneixement
permanent i més exacte que es pugui de l’esport de Lleida; informar i
assessorar sobre l’educació esportiva i promoure-la a fi de sensibilitzar
la població sobre la importància de
l’exercici físic per a la salut; intervenir,
a petició de les parts, en la mediació
de conflictes entre entitats esportives,
administracions, esportistes i els generats per la mateixa pràctica esportiva, i fer complir el Manifest de bones
pràctiques de l’esport, “A Lleida Esport
per a tothom”, signat el 2008 per les
entitats esportives de la ciutat dins la
celebració de Lleida Ciutat Europea
de l’Esport 2008.

El paer en cap va presidir la constitució del Consell Assessor Municipal de l’Esport. © H. Sirvent

Esportistes, tècnics, directius de
clubs i federacions, polítics, metges i
advocats formen part del primer Consell Assessor Municipal de l’Esport
de la ciutat de Lleida, que neix per
assessorar l’Ajuntament de Lleida en
matèries relacionades amb la pràctica
esportiva i en la planificació i la promoció d’accions relacionades amb
l’esport.

L’òrgan neix per assessorar
l’Ajuntament en matèries
relacionades amb la
pràctica esportiva a tots els
nivells i en la planificació
i la promoció d’accions
relacionades amb l’esport

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, presidirà el ple del consell, que es reunirà
almenys dos cops l’any en sessió ordinària. L’ens és integrat per esportistes olímpics com Jackson Quiñónez,
Sergi Escobar i Saül Craviotto; el director de l’INEFC Lleida, Cristòfol Salas, i
tècnics i directius de club com Emili
Vicente, Anna Fillat, Divina Farreny,
Laia Piqué, Ascen Ibáñez i Enric Duch.
El secretari és l’alpinista i tècnic municipal Juanjo Garra. •••

A més, és un òrgan consultiu en
matèria esportiva que s’ha constituït
per crear una via de diàleg permanent
amb les persones, les entitats i les institucions que coneixen a fons la realitat del fet esportiu lleidatà.
Les activitats d’aquest consell, integrat per 34 membres de diferents institucions, entitats i esportistes a títol
individual, també estaran adreçades
a emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes
públics municipals relacionats amb
l’esport, preparar i difondre estudis
sobre matèria esportiva, potenciar la
coordinació entre les diferents institucions o entitats que actuïn en l’àmbit
de l’esport.
Una prova de l’11a edició de la Jornada de miniatletisme escolar celebrada a les Basses. © H.S.
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