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Més de 400 alumnes a les escoles esportives
• Els infants han practicat 13 disciplines gaudint de l’esport des d’un vessant lúdic i educatiu

L

es diverses escoles esportives municipals específiques han finalitzat
el curs després de complir l’objectiu
d’apropar els infants al món de l’esport des
d’un vessant lúdic i educatiu. Durant el curs
2014-2015 s’han dut a terme en 13 escoles
amb disciplines diferents, que han comptat
amb 426 nens i nenes inscrits.
La Paeria, per mitjà de la Regidoria
d’Esports, en col·laboració amb diverses
entitats esportives de Lleida, ha organitzat enguany les escoles d’escacs (amb 36
alumnes), aquàtica (99), tennis (30), BTT
(28), gimnàstica artística (50), triatló (15),
esport adaptat (11), escalada (15), rugbi
(40) i atletisme (60). Les escoles de tir amb
arc i piragüisme finalitzaran la temporada
la darrera setmana de juny.
L’activitat que ha atret més infants ha
estat l’aquàtica, amb 99 inscrits. L’alumnat
de l’Escola Municipal Aquàtica ha pogut
gaudir de diverses modalitats de l’activitat
aquàtica, com ara entrenament d’estils, socorrismes aquàtic, natació amb aletes, etc.
La Paeria ha comptat amb la col·laboració
del Club NatacióxTothom.
Els 50 nenes i nenes inscrits a l’Escola Municipal de Gimnàstica Artística han gaudit
d’una iniciació en totes les disciplines de la
gimnàstica artística masculina i femenina:
terra, barra, salt de poltre, paral·leles, paral·leles asimètriques, etc. L’activitat ha tingut
lloc al pavelló de l’INEFC Lleida, a la Caparrella. Més d’una seixantena de nens i nenes
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Els alumnes de l’Escola de Piragüisme, a les comportes de Pardinyes. © Departament d’Esports

han après i practicat les diferents disciplines
esportives de l’atletisme a la pista del Camp
Escolar. A més, una quarantena d’infants de
6 a 12 anys han aprofundit en la teoria i la
pràctica del rugbi a l’INEFC Lleida. •••

Més informació:
Esports. Rambla de
Ferran, 13, 4t.
Telèfon 973 70 06 07

Els infants han practicat el rugbi a les instal·lacions de l’INEFC de Lleida. © Paeria

Dotze escoles al projecte “Aulas ciclistas”

U

na dotzena de centres educatius
de Lleida i prop de 2.500 escolars
participen en el projecte educatiu
Aulas ciclistas de la Vuelta Junior Cofidis. La
iniciativa, impulsada per la Vuelta Ciclista a
España, consisteix en un ampli ventall de
classes teòriques i pràctiques sobre hàbits
de vida saludables, alimentació, l’ús de la
bicicleta i seguretat viària adreçades a infants de 12 i 13 anys. La iniciativa s’emmarca dins la Vuelta Junior Cofidis 2015, una
competició amb escolars de la ciutat que
se celebrarà el mateix dia de l’arribada de la
Vuelta a la plaça de Ricard Viñes de Lleida.

Lleida serà l’escenari el 3 de setembre de l’arribada de la dotzena etapa
de la Vuelta Ciclista a España. La gran
cursa per etapes es disputarà del 22
d’agost al 13 de setembre i tindrà 21
etapes, que representaran un itinerari
de 3.374,4 km. •••
Projecte al Col·legi Pràctiques II. © Paeria

Els infants tindran la possibilitat de ser professionals del ciclisme per un dia recorrent
l’últim quilòmetre de l’etapa de la Vuelta al
seu pas per Lleida, a banda de pujar al podi
i fotografiar-se amb els ciclistes professionals.
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