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Cursa de BTT amb “bikers” d’elit

•La “Ciutat de Lleida STM” transcorre pel Segrià i les Garrigues
Uns 200 ciclistes d’arreu
de l’Estat i de l’estranger
han participat a la prova de
resistència amb bicicleta de
muntanya, que ha estat organitzada pel Club Ciclista
Pedales del Mundo, amb la
col·laboració de Fira de Lleida i l’Ajuntament de Lleida i
el patrocini d’aquest últim.

Uns 200 ciclistes han participat a la prova, que té un alt nivell d’exigència. © Pedales del Mundo

Síndic de Greuges

La “Ciutat de Lleida STM”, una
ultramarató de BTT puntuable per a l’Open d’Espanya
d’aquesta categoria, ha tingut lloc el 28 de març amb
un recorregut de 123 quilòmetres i 2.000 metres de

Vinculada al Saló
de l’Esport i Turisme
de Muntanya

25 anys dels Síndics de Greuges

•Lleida és la primera ciutat de l’Estat que va tenir aquesta figura
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros; el Síndic de l’Ajuntament
de Lleida, Josep Giné; el vicepresident del FòrumSD, Ramon Llorente; el president
de l’Institut Llatinoamericà d’Ombudsmans, Carlos
Constenla; l’alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i el Síndic
d’aquest municipi van fer balanç del fòrum de síndics locals que es va desenvolupar
durant dos dies a La Llotja
per commemorar els 25 anys
de les Sindicatures Locals a
Catalunya.

Una de les jornades del FòrumSD, celebrat a La Llotja. © H. S.
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desnivell positiu pel Segrià i
les Garrigues. És una activitat
vinculada al Saló de l’Esport i
Turisme de Muntanya (STM),
que ha tingut la sortida i
l’arribada al recinte de Fira de
Lleida.

La “Ciutat de Lleida STM”
ha començat seguint el curs
del Segre fins a arribar a Albatàrrec i durant la cursa els
corredors han travessat pobles com Castelldans, Cervià
de les Garrigues, l’Albagès,
el Cogul o Montoliu de Lleida abans de tornar a la capital del Segrià. L’itinerari ha
transcorregut per camins i
pistes i ha passat per espais
naturals com els Bessons o
per paratges singulars com
la vall de Sisquella. •••

La Paeria • Ajuntament de Lleida

Durant la seva intervenció, el paer en cap va
destacar la importància
del síndic municipal, “un
exemple de transparència,
d’aprofundiment de la democràcia i d’atansament de
l’administració a la ciutada-

nia”. “Es tracta d’una figura
que entronca directament
amb les demandes actuals
dels ciutadans.”
La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de
Gispert, va presidir la cloenda de les jornades, que van
aplegar un centenar de persones d’arreu de l’Estat. Les
jornades van comptar amb
diverses taules rodones i
ponències al voltant de la figura del defensor del poble.
Els drets de la ciutadania, la
transparència, la democràcia
de proximitat i els reptes de
futur van ser els eixos centrals d’aquesta trobada.
Lleida és la primera ciutat
de l’Estat que va tenir Síndic
Municipal de Greuges, fa 25
anys. Catalunya té 41 sindicatures de greuges. •••

