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Adjudicada la gestió del centre de BTT

• E l Club Ciclista Terres de Lleida oferirà noves propostes específiques per a turistes
El servei se situarà a les mateixes instal·lacions municipals que van acollir el centre
fins al setembre del 2012 i
s’obrirà a aliances amb altres
clubs i col·lectius esportius
de Lleida per incrementar el
ventall d’activitats.

El centre BTT també disposa de servei de cafeteria i restaurant. © H. S.

Turisme de Lleida ha adjudicat la gestió del centre BTT
de la ciutat al Club Ciclista Terres de Lleida. Aquest equipament, situat a l’avinguda
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de Tortosa, potenciarà l’ús de
la bicicleta, el turisme natural
i les activitats a l’aire lliure i
oferirà propostes específiques per a turistes.
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El programa del Club Ciclista Terres de Lleida presenta una oferta diferenciada
dirigida a diferents col·lectius
com els practicants assidus
del ciclisme, els ciutadans i
famílies, grups d’empreses,
escolars i centres educatius
o turistes. Es proposaran activitats per als visitants que
s’allotgin als hotels de Lleida.
Programa d’activitats
Es preveuen accions com
sortides guiades amb BTT;

jornades monogràfiques
sobre el món de la bicicleta; activitats per a escolars
(estades, competicions i
iniciació, itineraris pels
voltants de Lleida, que enllacen el centre BTT amb
altres instal·lacions com
el bike parc de Gardeny o
el velòdrom); itineraris temàtics culturals, gastronòmics, i noves rutes BTT i
tallers.
Un dels atractius serà la
possibilitat de llogar models
‘fixies’ (de pinyó fix), una de
les bicicletes urbanes més
populars del moment.
Així mateix, el Club Ciclista Terres de Lleida reobrirà la
cafeteria/restaurant del centre BTT. •••
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Lleida, seu de la Copa del Rei d’hoquei

• T indrà lloc del 27 de febrer al 2 de març de 2014 amb els vuit millors clubs estatals

L’anunci de la designació de Lleida com a seu de la Copa del Rei va tenir lloc el passat 28 d’octubre. © H. Sirvent

El pavelló municipal Onze de Setembre serà la seu de la 71a edició de la
Copa del Rei d’hoquei sobre patins,
que es disputarà del 27 de febrer al 2
de març de 2014. El campionat, que se
celebrarà per primera vegada a Lleida, aplegarà els set primers equips de
l’OK Lliga en finalitzar la primera volta
i l’ICG Software Lleida, com a equip
amfitrió, que hi competirà per segona
vegada a la seva història de manera
consecutiva.
La ciutat torna a acollir un esdeveniment esportiu d’elit, després de
ser la seu de la Final Four europea de
futbol sala el 2012, per convertir-se
en la capital de l’hoquei sobre patins.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va felicitar la federació pels èxits que l’hoquei
ha aportat al nostre país i, també, per
la manera com s’enfoca la pràctica
d’aquest esport, des de la base fins a
l’elit. Per la seva banda, el president de
la Federació Espanyola de Patinatge,
Carmelo Paniagua, va destacar que la
Copa del Rei és el “torneig d’hoquei
sobre patins més important del món”
i, en aquest sentit, es va mostrar molt
satisfet per poder portar aquest esdeveniment a Lleida, “una ciutat que

disposa d’una llarga tradició en aquest
esport i on l’hoquei té un pes específic
molt important”. Ros i Paniagua van remarcar la repercussió àmpliament positiva d’aquest esdeveniment d’àmbit
internacional per a la ciutat.

El torneig, un dels més
importants que se celebren
al món, tindrà un gran
impacte econòmic i de
promoció per a la ciutat

El torneig tindrà un impacte directe
econòmic i de promoció per a Lleida.
TV3 i Teledeporte emetran els partits.
Cal destacar, a més, la clara aposta
per la base, ja que de manera paral·lela
a la Copa del Rei s’organitzarà una minicompetició de nens i nenes de categories aleví i infantil. En aquesta minicopa participaran els vuit equips de
base dels clubs que disputen la Copa
del Rei i s’hi convidaran també altres
autonomies. •••

L’ICG Software Lleida disputarà la competició per segona vegada consecutiva. © ICG Lleida
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