Setembre de 2016 Setembre de 2016 •

Esports

Saúl Craviotto retorna l’orgull olímpic a la ciutat de Lleida
• Els lleidatans i les lleidatanes homenatgen el doble medallista a Rio

Familiars, amics i aficionats al piragüisme van homenatjar el medallista olímpic Saúl Craviotto al Centre Municipal de Piragüisme. © H. S.

“Si hagués de descriure què és la felicitat
per a mi, és el que estic veient ara mateix,
en aquest edifici on hi ha la gent que més
m’estimo”, va assegurar un emocionat
Saúl Craviotto durant la recepció que se li
va fer al Saló de Sessions de la Paeria per
celebrar l’or en K2 200 m i el bronze en
K1 200 m aconseguits als Jocs Olímpics
de Rio 2016. La inoblidable jornada per
al doble medallista lleidatà es va iniciar
al Centre Municipal de Piragüisme que
porta el seu nom, ple a vessar de famili-

ars, amics, piragüistes i ciutadania en general que li van retre una gran i emotiva
rebuda, amb un arc format per rems i una
pluja de confetis fets per una cinquantena d’infants de l’escola. Aplaudiments,
felicitacions, abraçades i fotos es van anar
succeint, amb la complicitat d’un Craviotto que es va desfer per correspondre els
seus seguidors.
Finalitzat aquest acte d’homenatge,
Saúl Craviotto es va traslladar a la Paeria

Craviotto acompanyat del paer en cap, Àngel Ros, i la tinenta d’alcalde Montse Parra. © H. S.

amb el Bus Turístic acompanyat de la família del piragüisme lleidatà. Durant el trajecte, el palista va ser victorejat per nombrosos ciutadans. En arribar a l’edifici de
l’Ajuntament, va sortir al balcó i va saludar
el públic, que va celebrar amb gran eufòria
tot el seu discurs.
Durant la posterior recepció institucional, Craviotto va dir que “la bèstia ha de
descansar” però que la motivació que se li
ha tramès i, essent encara jove, l’anima a
competir a Tòquio 2020, els que serien els
seus quarts jocs. El paer en cap, Àngel Ros,
va traslladar a l’esportista olímpic l’afecte
de la ciutat i va afirmar “Saúl, t’estimem”
pels grans moments esportius amb què
han vibrat els lleidatans i pels èxits que has
aportat a l’esport. L’alcalde va reconèixer
que “també patim amb tu” i li va desitjatr
el millor a ell, a la seva família i al piragüisme lleidatà. •••
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