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Centre de Piraguïsme Saül Craviotto

• E l doble medallista olímpic i el paer en cap presideixen l’estrena de les instal·lacions
Àngel Ros; el palista lleidatà
i doble medallista olímpic
Saül Craviotto; el secretari general de l’Esport, Ivan
Tibau, i el president de la
Federació Catalana de Piragüisme, Joan Rosell.

Els joves piragüistes, protagonistes de l’estrena del centre. © H. Sirvent

El Centre de Piragüisme de Lleida Saül Craviotto, situat al costat de
l’embarcador de Pardinyes,
ja és una realitat. La ciutat
va estrenar el 19 d’octubre
el nou equipament, amb
l’assistència del paer en cap,
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Craviotto destaca
que la infraestructura
beneficiarà els clubs
i els practicants,
futurs professionals,
del piragüisme

La Paeria • Ajuntament de Lleida

L’alcalde de Lleida va
apuntar que l’equipament
afavorirà el desenvolupament de futurs professionals. Saül Craviotto va afirmar que s’han hagut de fer
moltes “palades” per arribar
a inaugurar el centre, però
que ara se’n beneficiaran
els clubs i els practicants
d’aquest esport. El doble
medallista olímpic va subratllar els valors que aporta el piragüisme als més
petits, que poden ser futurs
campions, com també el
plaer que suposa la seva

pràctica, gaudint també de
la natura.
El centre consta d’una
instal•lació principal que
acull els edificis de vestidors amb capacitat per a 30
persones, gimnàs (70 m2),
hotel de clubs, oficines de
la Federació Catalana de Piragüisme, sala de reunions i
espais comuns per als clubs
(40 m2), magatzem, lavabos
i un hangar per a piragües.
La segona instal•lació és un
petit hangar situat al costat
de l’actual, que és destinat a
guardar piragües, sobretot
el material dels més petits.
Finalment, es troba la
rampa d’accés i de comunicació en itinerari adaptat
fins a la plataforma de la
zona esportiva de la llera
del riu. •••

