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Final d’etapa de la Volta del 1994 a la Rambla d’Aragó. © La Volta

Lleida, final d’etapa de
la Volta a Catalunya
• La caravana d’esportistes recorrerà part
de la ciutat el divendres 22 de març
La Llotja de Lleida acollirà
el divendres 22 de març el
final de la 5a etapa de la 93a
Volta Ciclista a Catalunya,
que tindrà la sortida a Rialp.
La prova ciclista d’àmbit in-
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ternacional es retransmetrà
en directe arreu del món,
per mitjà de canals de televisió com Esport 3, Teledeporte i Eurosport, entre
d’altres.

La Paeria • Ajuntament de Lleida

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el president
de la Volta, Rubèn Peris,
van signar el conveni pel
qual la Volta Ciclista a
Catalunya torna enguany
a Lleida. Durant l’acte, Ros
va remarcar, en primer lloc,
l’impacte esportiu que suposa per a Lleida acollir un
esdeveniment d’aquestes
característiques, però també l’impacte que té en el
món de la restauració, de
l’hostaleria, del turisme i del
comerç, calculat en 113.000
euros aproximadament.
L’itinerari per Lleida recorrerà l’avinguda de Balàfia,
la plaça dels Països Catalans, Corregidor Escofet i
l’avinguda de Tortosa. La
caravana ciclista, formada per unes 600 persones,
passarà la nit a la ciutat
amb l’impacte econòmic
que això comportarà per
al sector de la restauració i

per al conjunt de la ciutat.
A més, és una nova oportunitat perquè els lleidatans
i les lleidatanes puguin
gaudir del ciclisme, ja que
els millors especialistes del
moment participaran en la
93a edició de la “Volta”, fent
vibrar tots els aficionats a
aquest esport.

La cursa passa per
l’avinguda de Balàfia,
Països Catalans,
Corregidor Escofet i
acaba a La Llotja
L’efemèride torna a la ciutat de Lleida després de 16
anys. Aquesta competició
ha inclòs Lleida en el seu
calendari de ruta 41 vegades, la darrera l’any 1997. Es
recupera així una prova de
la qual la ciutat ja va formar
part en la seva primera edició, l’any 1911. •••

