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PROGRAMA D’ESPORTS MUNICIPALS 2011  
AJUNTAMENT DE LLEIDA  
 
 
 
 
COMPROMESOS AMB L’ESPORT 
 
Les ¾ parts de la població lleidatana practica o simpatitza amb algun esport. Des del 

Partit Popular de Lleida volem reforçar la regidoria d’esports i possibilitar l’accés a 

l’activitat esportiva de tots els ciutadans de Lleida des dels infants a la gent gran. 

En aquest sentit i per una millor gestió dels recursos realitzarem una auditoria de les 

instal·lacions municipals i la seva gestió, el seu número, ubicació i els serveis que es 

donen amb l’objectiu de fer arribar a més persones el servei. 

Controlarem el seu manteniment de les instal·lacions i potenciarem els esports més 
arrelats a la ciutat. 
 
Donarem suport i reforçarem l’esport base a les escoles facilitant les instal·lacions 
municipals. 
 
Promourem espònsors privats i una línia de beques a esportistes lleidatans. 
 
Promourem la presència municipal en les àrees de direcció dels Clubs que subvencioni 
l’Ajuntament de Lleida. 
 
La futura estació d'autobusos amb tota probabilitat es situarà al pont Príncep de Viana. 

Amb aquesta nova estació, l'antiga estació d'autobusos deixarà a la ciutat un espai útil el 

futur del qual el Partit Popular proposa destinar aquest equipament municipal a un gran 

espai esportiu per a la ciutadania que doni servei no només als veïns de la zona sinó a 

joves, majors i universitaris que cursen els seus estudis en el campus de Cappont i que 

actualment manquen d'un espai esportiu d'aquestes característiques. 
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PROPOSTA CANDIDATURA JJOO 2022 

 
 

El passat 13 de Gener de 2010 la ciutat de Barcelona es va postular a optar a ser seu dels 

futurs Jocs Olímpics d’Hivern que es celebraran al 2022. Sota la proposta, denominada   

Barcelona – Pirineus, es proposen dos teòrics escenaris,  un a la capital catalana que 

albergaria les cerimònies de inauguració i cloenda, a més de diverses proves d´ interior  i 

un altre als Pirineus on es disputarien les competicions d’exterior.    

Malgrat tenir la proposta caràcter embrionari, poques són les negociacions que s´ han dut 

a terme sent en aquests moments quan s´ ha de realitzar un esforç més important per 

demostrar que els Pirineus de Lleida i la seva ciutat conformen la millor proposta per 

anar de la ma amb Barcelona. 

 

Per aquests motius el Partit Popular de Lleida promourà les actuacions necessàries per 

a incorporar a la ciutat i els seus Pirineus a la candidatura Barcelona – Pirineus 2022. 

 

 
 


