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Denuncienfaltaderevisions
preceptiveseninstal·lacions
Clubs i CiU, i la Paeria treballa en un nou contracte per corregir-les
ÒSCAR MIRÓN

JOSÉ CARLOS MONGE

❘ LLEIDA ❘ El manteniment de les
instal·lacions esportives municipals per part de la Paeria és deficient, segons denuncien diversos clubs de la ciutat, que afirmen que es produeixen mancances en qüestions com les preceptives revisions periòdiques. Alguns presidents consultats assenyalen que algunes de les revisions i inspeccions periòdiques
que són obligatòries per a determinats elements de seguretat
(com per exemple extintors), no
s’haurien passat i que, en altres
casos, s’hauria fet fora de termini.
Algun dels clubs arriba a afirmar que són ells mateixos els
que han encarregat alguna
d’aquestes revisions al veure que
no ho feia la Paeria.
La regidora d’Esports, Montse Parra, defensa al seu torn que
“els manteniments s’estan fent.
Hi ha contractes amb empreses
que s’ocupen de revisar extintors, el control de les aigües o
que les temperatures siguin les
adequades perquè no es puguin
donar casos de legionel·la”.
De tota manera assenyala que
està en procés d’elaboració “un
nou contracte de manteniment
d’edificis i instal·lacions” i que
“si alguna cosa no s’hagués fet,
es farà ja”.
Per la seua part, el responsable d’Esports del grup Municipal de CiU, Paco Cerdà, admet
que “hem rebut la inquietud per
aquest tema de diferents entitats esportives”, de forma que
assegura que “farem una pregunta sobre això en la pròxima
comissió informativa, perquè si
no s’estan fent algunes revisions
obligatòries seria un fet greu. Hi
va la seguretat dels usuaris, que
en molts casos són menors. I hi
ha temes, com la legionel·la, amb

L’ICG Software juga
avui a Igualada (21.00)
❘ LLEIDA ❘ L’ICG Software juga
avui a la pista de l’Igualada
el seu primer partit de pretemporada (21.00). Albert
Folguera, que té tot l’equip a
la seua disposició, va lamentar ahir que finalment no pugui jugar-se el partit de Lliga Catalana davant del Lloret i va assenyalar que “estem
buscant un amistós, però a
hores d’ara no és fàcil”.

L’Handbol Pardinyes
prepara la temporada
❘ LLEIDA ❘ Els equips sèniors masculí i femení de l’Handbol
Lleida Pardinyes dediquen
l’inici de la seua pretemporada a la preparació física i a la
prevenció de possibles lesions de cara a la pròxima temporada, en la qual l’equip
masculí competirà a Primera
Nacional i es presentarà davant de l’afició el 19 de setembre.

La selecció d’hoquei
herba, a Rio 2016

Els treballs per col·locar el parquet a l’Onze de Setembre es van iniciar ahir.

EL DETALL

Col·loquen el nou parquet a l’Onze de Setembre
■ La col·locació del nou parquet al pavelló municipal Onze de Setembre va començar
ahir i està previst que continuï
tot el cap de setmana, ja que
per a avui s’espera l’arribada
de la totalitat de la fusta que

els quals cal ser molt acurats”,
afegeix.
Cerdà és partidari de “recuperar la Brigada Municipal, perquè donava un servei que ara no
es dóna i amb què els clubs estaven encantats”.

s’ha d’instal·lar a la meitat de
la pista que es va veure afectada per l’aigua que va caure
durant la tempesta del passat
31 de juliol.
Si la reparació manté el ritme previst, les obres estaran
Parra insisteix que tot quedarà resolt una vegada que s’hagi
elaborat l’esmentat nou contracte de manteniment, que inclourà tots els edificis i instal·lacions
municipals, no només els esportius, tal com passava abans de la

finalitzades dilluns, per la qual
cosa la instal·lació estaria disponible ja a partir de dimarts,
1 de setembre, per als dos
clubs que la utilitzen, l’Associació Lleidatana d’Handbol i
el Lleida Llista.
creació dels diferents instituts
municipals.
En el cas d’esports el responsable era l’IMAE, fins a la seua
desaparició el 2012, quan el
manteniment va passar a dependre de la regidoria.

❘ MADRID ❘ La selecció espanyola masculina d’hoquei herba
s’ha classificat per als Jocs
Olímpics de Rio 2016 sent la
primera selecció espanyola
que aconsegueix el pas per
als Jocs. Els redsticks ho van
aconseguir gràcies a la derrota d’Irlanda contra Holanda
en les semifinals de l’Europeu
de Londres, ja que els espanyols tenen millor posició en
el rànquing respecte als irlandesos.

Supercopa de
Catalunya d’handbol
❘ BLANES ❘ La final de la Supercopa de Catalunya d’Handbol masculina es disputa avui
en un partit que enfronta el
FC Barcelona i el Fraikin BM
Granollers, amb el qual s’obre
la nova temporada. Els blaugranes van vèncer en semifinals el Sant Cugat per 1642, mentre que el Granollers
va superar l’Handbol Bordils
per 25-42.

