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Milers de lleidatans reben la Volta a Catalunya

• L a caravana ciclista, formada per unes 600 persones, arriba davant La Llotja
Milers de lleidatans i lleidatanes van
sortir al carrer per ovacionar els ciclistes participants a la cinquena etapa
de la Volta Ciclista a Catalunya, que
va acabar a l’avinguda de Tortosa, a
l’altura de La Llotja. Davant d’un bon
nombre d’aficionats, el paer en cap i
el palista Saül Craviotto, entre d’altres

El paer en cap no descarta
repetir l’experiència l’any
vinent, juntament amb una
etapa de la Vuelta, perquè
porten activitat econòmica
autoritats i convidats, van participar
en el lliurament de diversos guardons
i dels mallots als vencedors.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
mostrar la seva satisfacció per la resposta del públic i el bon resultat organitzatiu de l’arribada de la cinquena

Instant de l’arribada dels ciclistes a la meta de Lleida, situada a l’avinguda de Tortosa. © H. Sirvent

etapa de la Volta, que ha tornat a la ciutat després de 16 edicions d’absència.
El paer en cap creu que Lleida pot repetir l’experiència amb la cursa catalana i, també, amb la Vuelta. “Sempre
estarem oberts a esdeveniments esportius de primer nivell com aquests
perquè porten activitat econòmica a
la restauració i a l’hostaleria”.

Cal recordar que tota la caravana ciclista –al voltant de 600 persones– va
pernoctar a la ciutat i que l’impacte
econòmic va ser de 113.000 euros. A
més, la prova per etapes va tenir una
difusió televisiva mundial –vuit cadenes van retransmetre l’esdeveniment–
i l’audiència va ser d’uns 540 milions
de llars. •••

Simposi sobre la gestió esportiva al maig

• L ’event s’emmarca dins del 30è aniversari de l’INEFC Lleida i té el suport de la Paeria

Imatge retrospectiva de la tercera edició del simposi, celebrada a Barcelona. © Valgo Investment

La Llotja de Lleida acollirà els
pròxims dies 3 i 4 de maig la quarta
edició de l’Sport Business Symposium, que, amb el lema “Nous reptes
a la gestió esportiva”, abordarà els
temes de les persones i els recursos
econòmics. La trobada vol ser un
entorn únic i pioner de reunió entre
els empresaris i els professionals del

sector esportiu i del fitness per tal de
millorar la gestió i generar negoci entre tots els participants.
El congrés s’emmarca dins del
30è aniversari del centre de Lleida
de l’INEFC i té la col•laboració de
l’Ajuntament de Lleida i de la Secretaria General de l’Esport de Catalunya.

El simposi tindrà la presència de ponents de renom estatal i internacional
com ara Patrícia Ramirez, psicòloga
esportiva del Granada Club de Fútbol
i de molts esportistes individuals i autora del llibre Entrénate para la vida;
José María Gay de Liébana, professor
titular d’Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat de Barcelona;
Andrés Pérez Ortega, principal expert
en branding personal a Espanya i Llatinoamèrica i autor del llibre La marca
personal; José María Gasalla, que treballa en àrees de coneixement com la
confiança, el canvi i el desenvolupament directiu i ha escrit el llibre Confianza y compromiso; Eduardo Blanco,
president de l’Associació Gallega de
Gestors Esportius, i Xavi Roca, director
de Sage Eurowin i professional apassionat pel lideratge i la marca.
La conferència inaugural, titulada “A
la recerca de la felicitat”, anirà a càrrec
de l’esportista d’Oliana Isidre Esteve. •••
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