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Aprovat el Pla Director de l’Esport

• E l projecte considera l’esport com a eina educativa i de transmissió de valors
El Ple de l’Ajuntament de Lleida del
mes de desembre del 2013 va aprovar
el Pla Director de l’Esport a Lleida, elaborat pel conjunt d’entitats esportives
de la ciutat amb el consens de totes
les entitats esportives i els grups polítics.
Les línies directrius del pla se centren en uns objectius clars com ara
la declaració de l’esport com a eina
educativa i de transmissió de valors, la
planificació del suport als esportistes
i als clubs, les formes de patrocini i de
mecenatge i l’impacte dels esdeveniments esportius a la ciutat.
Un cop aprovat el Pla Director de l’Esport a Lleida en el
Ple ordinari de l’Ajuntament del mes
de desembre, ara es preveu que el
projecte entrarà en vigor aquest mateix any 2014.
En el decurs de la reunió del Consell
Assessor Municipal de l’Esport, el paer
en cap, que és el president del consell,
també va detallar els eixos que dirigiran el treball municipal per avançar
en la projecció de l’esport lleidatà i
perquè els esportistes i els clubs de la
ciutat rebin ajuda d’una manera planificada. Així, entre d’altres punts, destaquen l’esport base i l’esport d’elit,
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Projecció de l’esport
lleidatà i que els esportistes
rebin ajuda d’una manera
planificada
que es complementen i es necessiten
mútuament; el suport que ofereix la
Paeria pel que fa a infraestructures,
manteniment i suport a les entitats
esportives i el foment de la pràctica

esportiva i l’activitat física per mitjà de
diversos programes, o les bones pràctiques en gestió esportiva, amb especial rellevància del paper de l’INEFC,
les Ciències de l’Educació i l’FP.
Al marge dels ajuts que rebin els
clubs, l’alcalde va comentar que el Pla
Director de l’Esport a Lleida preveu un
nou programa de suport als esportistes

Un dels objectius és la
voluntat de constituir
el Consell Municipal del
Mecenatge Esportiu
en matèria educativa i laboral i també
la reserva d’un percentatge dels plans
d’ocupació juvenil per a esportistes.
Pel que fa al mecenatge, Àngel Ros
va indicar la voluntat de crear el Consell Municipal del Mecenatge Esportiu
i de consolidar l’esport com un valor
altament positiu de la comunicació
empresarial.
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El Consell Assessor de l’Esport és
integrat per 34 membres de diferents
institucions, entitats i esportistes a títol individual. •••
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