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LaPaeriagestionaràelCamp
Escolarenhorarinolectiu
Educació, Esports i l’ajuntament firmaran el conveni aquest juliol

Una vista de les remodelades pistes d’atletisme del Camp Escolar.
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� LLEIDA � La Paeria i els departa-
ments de la Generalitat d’Edu-
cació i Esports firmaran, en el
transcurs de la primera quinze-
na de juliol, un conveni per a
la gestió i l’ús de les pistes del
Camp Escolar.

L’acord es va assolir verbal-
ment el febrer passat, però esta-
va pendent des que fa gairebé
tres anys es va inaugurar la ins-
tal·lació, després de la remode-
lació que es va emprendre a les

pistes i que va suposar un des-
emborsament al Govern de dos
milions d’euros.

Bàsicament, el conveni esta-
bleix que se cedeix la gestió a
l’IMAE (Institut Municipal d’Ac-
tivitats Esportives) i pel que fa a
l’ús, les hores lectives seran per
a Educació, mentre que les no
lectives (a partir de les 17.00 ho-
res) seran per a la Paeria.Així
mateix, seran usuaris preferents
els esportistes becats dels cen-
tres de tecnificació de la residèn-

cia d’elit MàriusTorres. Pel que
respecta a usuaris externs, la
Paeria ja compta amb diverses
peticions, entre les quals les de
l’entitat FiF Lleida, el torneig
multicultural d’immigrants i
l’equip de Regional del Ciutat
Jardí.

L’octubre del 2009 ja es va ar-
ribar a un acord per acabar la re-
modelació de les pistes. Educa-
ció es feia càrrec de la major part
de les despeses i Esports, de la
resta.

El CECELL seguirà
al pavelló Joan
Oróperòpagant
menys

� El CECELL de voleibol
femení continuarà jugant
una temporada més al pa-
velló de l’IES Joan Oró, la
que ha estat la seua pista
des de la seua fundació.

El que falta ara per re-
soldre és el cost que hau-
rà d’abonar per l’ús de la
instal·lació. La directiva
del club, que presideixTxe-
mi Gaya, ja s’ha reunit
amb la Paeria per sol·lici-
tar ajuda.Cal recordar que
l’any passat es va arribar
a un acord amb Educació
i l’IES Joan Oró pel qual
el club es feia càrrec de les
despeses de manteniment
del pavelló (bàsicament
llum i gas) durant el temps
que l’utilitzessin els seus
equips.Aquesta xifra ve-
nia a suposar menys de la
meitat dels 25.000 euros
que, en un principi, li ha-
via demanat Educació.

Ara, des de la Paeria es
treballa perquè aquesta
despesa sigui encara
menys costosa per al
CECELL.

L’actualResidència
d’Esportistes serà
enderrocadaa l’estiu
A finals d’any s’iniciarà la nova
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Un grup d’esportistes de la Màrius Torres durant el dinar.
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� LLEIDA � L’actual Residència d’es-
portistes d’elit MàriusTorres se-
rà enderrocada aviat, aprofitant
les vacances escolars, i el nou
edifici podria començar a exe-
cutar-se a finals d’aquest mateix
any.

Paral·lelament al concurs de
demolició del vell edifici, durant
aquest mes es presentarà el pro-
jecte executiu perquè també en-
tri a concurs l’execució de les
obres.

Cal recordar que el Consell
Català de l’Esport va adjudicar
el projecte de la nova residèn-
cia, al novembre de l’any passat,
als estudis UTE PichAguilera i
Puigdemasa per un import

d’1.131.000 euros. El concurs
havia rebut un total de sis pro-
postes, de les quals cinc compli-
en tots els requisits.

El projecte preveu la construc-
ció d’un edifici de quatre plan-
tes amb uns 1.200 metres qua-
drats de superfície. S’hi inclou
un centre mèdic i de fisioterà-
pia, gimnàs, sala d’halterofília,
aules audiovisuals, habitacions
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per acollir trenta interns i l’am-
pliació i millora de les zones
comunes. A més, també està
previst dedicar una part de la
instal·lació a acollir concentra-
cions de diferents entitats i
federacions.

Reducció d’esportistes

El curs que ve, els interns se-
ran resituats, mentre durin les
obres del nou edifici, a la resi-

dència Sant Anastasi, amb la
qual ja s’ha arribat a un acord.
Però no seran més de 30 els es-
portistes que s’hi reallotjaran, ja
que només s’hi acollirà els be-
cats.

Aquest curs, la MàriusTorres
va acollir un centenar d’espor-
tistes, dels quals només 35 esta-
ven becats. La resta no tenen be-
ca i també arriben de clubs i
federacions.

RESITUATS

El curs que ve, mentre

durin les obres, els atletes

seran resituats a la

residència Sant Anastasi

Sortanimaa
tornar-hiper
a laCopadel
Móndel2011

PIRAGÜISME

�SORT � L’alcalde de Sort,Agus-
tí López, va fer ahir una va-
loració positiva de l’organit-
zació del Campionat del Món
de Descens enAigües Braves,
que va concloure diumenge,
i va animar els aficionats al
piragüisme a tornar a la capi-
tal pallaresa el pròxim mes
d’abril, coincidint amb l’or-
ganització de la Copa del
Món, que també els ha estat
atorgada. López va recordar
que la revinguda del riu va
obligar a variar-ne el traçat.
“És una pena que gent que
ha vingut demolt lluny no ha-
gi gaudit del riu al seu pas per
la població”, una cosa que sí
que espera que passi a l’abril
del 2011.

El xinès Zhang Chao no
continuarà al Borges
� LES BORGES BLANQUES � El CTT
Borges no renovarà el con-
tracte al jugador xinès Zhang
Chao, que milita al seu segon
equip, el de Divisió d’Honor.
Amb això, el club, que redu-
irà el pressupost en un deu
per cent, s’estalviarà uns
10.000 euros.

La Primera Catalana,
el 5 de setembre
� BARCELONA � El 5 de setembre
és la data proposada per la
Federació Catalana per a l’ini-
ci de la Lliga a Primera Cata-
lana.A Preferent, Primera i
SegonaTerritorial ho faria el
12 de setembre.

La Vuelta exclou
l’equip d’Armstrong
� MADRID � ElTeam RadioShack
de LanceArmstrong no ha es-
tat convidat pels organitza-
dors de laVuelta a Espanya,
que celebrarà el seu 75è ani-
versari del 28 d’agost al 19 de
setembre.

Gascoigne, ingressat
després d’un accident
� NEWCASTLE � L’exinternacional
anglès Paul Gascoigne va ser
hospitalitzat, sense ferides de
gravetat, després de tindre un
accident de trànsit diumenge
a la nit a Newcastle.

Arrenca el campus de
l’Handbol Pardinyes
� LLEIDA � Ahir va començar
el campus de tecnificació
d’handbol organitzat pel club
Handbol Pardinyes, que reu-
neix 30 joves jugadors fins di-
vendres. Després d’aquest
campus se celebrarà el sopar
de final de temporada.


