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Lleida esdevé referent en l’àmbit esportiu
• L ’èxit de la Copa del Rei d’hoquei patins referma la capacitat organitzativa de la ciutat
Si en la vessant esportiva
l’equip vencedor de la final
de la Copa del Rei d’hoquei
patins ha estat el Moritz Vendrell —que a la final es va
imposar al FC Barcelona—,
la ciutat de Lleida ha estat
sens dubte la gran guanyadora en l’àmbit econòmic,
de prestigi i de projecció
exterior.
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va destacar en la darrera jornada de competició la
gran capacitat de la ciutat
per organitzar esdeveniments esportius nacionals
i internacionals d’alt nivell,
d’una banda, i la repercusió
econòmica positiva que ha
tingut la Copa de Rei en la
ciutat, valorada en més de
mig milió d’euros, de l’altra.

restauració, transport, comerç i en altres àmbits relacionats.
En l’aspecte esportiu, el
Moritz Vendrell va guanyar
la final al Barça de manera
brillant per 6-3. Prèviament
el Vendrell i el Barça havien

L’Ajuntament de
Lleida valora en més
de mig milió d’euros
l’impacte econòmic
de la competició
esportiva en la ciutat
L’alcalde lliura la copa als jugadors del Moritz Vendrell. © H. Sirvent

La massiva presència de
visitants —equips participants i seguidors— els quatre dies de competició, del

27 de febrer al 2 de març,
ha suposat una ocupació altíssima dels hotels de la ciutat, a més de la despesa en

eliminat el Reus Deportiu i
el C.P. Vic, respectivament. El
paer en cap i el president de
la Real Federación Española
de Patinaje, Carmelo Paniagua, han fet el lliurament de
la copa al Vendrell. •••

•U
 ns 50 esportistes participen en el primer entrenament a les noves instal·lacions
El Centre Municipal de Piragüisme
Saül Craviotto va acollir el passat 1
de febrer el primer entrenament dels
palistes, amb la participació d’una
cinquantena d’esportistes, a les noves
instal•lacions recentment estrenades.
El regidor d’Esports, Txema Alonso,
va visitar el recinte i va conversar amb

Els palistes estrenen les instal·lacions. © H. S.
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El Centre de Piragüisme rep els palistes
els esportistes i els seus entrenadors
sobre els programes d’entrenament i
el treball que duen a terme durant la
temporada. La instal•lació acull la seu
de la Federació Catalana de Piragüisme i els clubs Sícoris, Nàutic Lleida i
Kayac Mitjana. De cara al bon temps,
s’intensificaran les sessions per fer-les
també durant la setmana. •••

Pigem i Esteve, ambaixadors de Lleida
•C
 onveni de promoció que s’emmarca dins el programa Lleida Esport&Emotion
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i
Carlos Pigem i Isidre Esteve han signat un conveni de col•laboració, que
s’emmarca dins el programa Lleida
Esport&Emotion, en què els esportistes lleidatans es comprometen a promoure el potencial i els valors de Lleida arreu del món i a utilitzar les seves
capacitats per portar esdeveniments

esportius a la ciutat. El paer en cap va
remarcar la voluntat dels esportistes
per col•laborar en els projectes solidaris, esportius i turístics que es portin a
terme, ajudant a generar atractiu cap
a la ciutat i cap a les Terres de Lleida.
Ambdós esportistes van coincidir a
remarcar l’orgull que suposa portar el
nom de Lleida arreu del món. •••

Esteve i Pigem, al Palau de la Paeria. © H. S.
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