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Nou rocòdrom al pavelló Juanjo Garra
•La instal·lació és òptima per acollir competicions estatals i internacionals
Coincidint amb el primer aniversari
de la mort de Juanjo Garra, la Paeria
ha inaugurat el rocòdrom Keshap Gurung al pavelló que comparteixen els
barris de Secà i Balàfia, que porta el
nom de l’alpinista lleidatà.

portiva en totes les seves modalitats
–formació, entrenament i competicions–, i és apta per acollir competicions tant d’àmbit estatal com internacional.

L’estrena competitiva del rocòdrom
es va produir els dies 7 i 8 de juny
amb la disputa de la Copa d’Espanya
d’Escalada de Dificultat, que van
guanyar Ramon Julian i Irati Anda. •••

La infraestructura és dins del
pavelló que comparteixen els
barris del Secà i Balàfia
El rocòdrom Keshap Gurung, que
és el nom del xerpa que va arriscar
la seva vida per intentar salvar la de
l’alpinista lleidatà, té 15 m d’alçària
i 9 m d’amplitud, cobreix una superfície de paret de 135 m2 que
dóna lloc a una superfície escalable
d’aproximadament 220 m2.
La instal·lació és formada per una
zona de desploms i sostres, és òptima per a la pràctica de l’escalada es-

El rocòdrom és ideal per a l’organització de competicions internacionals. © H. Sirvent

•Uns 13.000 infants s’han educat en hàbits saludables i habilitats per a la vida
El programa educatiu “L’aventura
de la vida” de l’Ajuntament de Lleida
compleix 10 anys educant els infants
lleidatans en hàbits saludables i en
habilitats per a la vida. Gairebé 13.000
nens i nenes d’Educació de Primària
han participat durant aquesta dècada
en aquest projecte. La desena edició
de “L’aventura de la vida” ha tingut

Una de les activitats del programa. © H. S.

la participació de 1.600 alumnes, de
3r a 6è de Primària, provinents de 19
centres educatius de la ciutat. El programa es basa en les habilitats per a
la vida (el respecte cap a un mateix i
els altres, la gestió de les emocions,
etc.) i els hàbits saludables (el descans
i l’activitat, l’alimentació, la higiene o
el consum de tabac i alcohol, etc.). •••
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“L’aventura de la vida” compleix 10 anys
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