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La flama dels Special Olympics, a Lleida
• Els carrers de la ciutat, escenari del trasllat del foc sagrat fins a la Seu Vella

cial Olympics fins a la plaça de la Sardana. Atletes d’elit i esportistes amb
discapacitat intel•lectual d’ACUDAM,
Llar Sant Josep, Aspros, Alba, APROMI, Club INEFC Lleida, L’Olivera, Salvador Seguí, ASVOLCALL, Down Lleida i
l’Estel de Balaguer van tenir un paper
destacat en el trasllat del foc sagrat.

Els atletes Jackson Quiñónes i Teresa Corretja van encendre el peveter. © Hermínia Sirvent

D

iversos esportistes dels clubs
de la ciutat i de les comarques
de Lleida es van rellevar el passat 22 d’octubre al llarg de l’itinerari
pels carrers de Lleida per portar la torxa de la desena edició dels jocs Spe-

L’encesa del peveter a la
plaça de la Sardana i el
jurament d’una atleta, els
actes més emotius

El moment culminant va ser
l’arribada de la flama a la plaça de la
Sardana de la mà dels últims rellevistes, els esportistes Teresa Corretja i
Jackson Quiñónes, i l’encesa del peveter. Tot seguit va tenir lloc el tradicional jurament d’una atleta, que aquesta vegada ha estat Desirè Bresnez, de
la Fundació Aspros. El paer en cap, que
va ser present en l’encesa del peveter,
va explicar que és una gran satisfacció
per a Lleida rebre la flama d’uns jocs
que representen la integració, la igualtat de drets i el gaudi de l’esport per
tots els ciutadans. •••

Primer any del Centre de Piragüisme

• Els tres clubs de piragüistes de la ciutat i 160 palites federats utilizen l’equipament

E

l Centre de Piragüisme Saúl Craviotto compleix el seu primer
aniversari com a centre esportiu que fomenta l’afició i la pràctica
del piragüisme, reforçant encara més
l’aposta de la ciutat pel món esportiu, pels valors que s’hi associen i per
l’esport com un element més del procés educatiu dels petits i els joves de

la ciutat. Els tres clubs de piragüisme
de la ciutat –el Sícoris Club, el Nàutic
Lleida i el Kayak Mitjana– i els seus
160 palistes federats hi desenvolupen
la seva activitat, a més d’esportistes
dels centres de tecnificació de la Seu
d’Urgell, de Ponts i de Tarragona. Cal
recordar que la Federació Catalana de
Piragüisme hi té la seu. •••

Piragüistes usuaris del centre. © Paeria

Millora del camp de futbol de l’AEM

• Ha inclòs la rehabilitació dels vestidors, cafeteria nova i renovació dels murs del recinte

E

l camp de l’AEM llueix el seu nou
aspecte amb la finalització de
les obres d’arranjament de la
instal•lació municipal, que han inclòs
la renovació integral dels vestidors,
una nova cafeteria-bar per als socis i
la millora i la renovació dels murs del
recinte i la xarxa de clavegueram. El
pressupost global dels treballs ha es-
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Visita d’autoritats al remodelat camp. © H. S.

tat de 140.000 euros. També s’ha millorat el sistema de sanejament amb
embornals nous, un drenatge exterior
entre el camí d’accés i els murs que
tanquen el recinte i la renovació de
tota la xarxa de clavegueram. La pròxima actuació que s’hi durà a terme serà
crear un accés nou per als vianants
per la part posterior del camp. •••

