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Futbol. Barreda, jugador del Lleida Esportiu,
ingressat després de patir un cop al cap
Bàsquet. El Cadí la Seu suma el seu primer
triomf de la temporada (55-56)

ESPORT ADAPTAT SPECIAL OLYMPICS
LLEONARD DELSHAMS

Simeón i Alzamora, durant un dels relleus.

El capità del Lleida, Pau Bosch, amb els atletes dels Jocs.

Quiñónez va ajudar a encendre el peveter.

La flama més solidària
La torxa dels Special Olympics recorre Lleida amb més de cent atletes que competiran a partir del
pròxim dia 30 a Barcelona i Calella || La Seu Vella va ser l’escenari de l’encesa del peveter
LLEONARD DELSHAMS

SERGI CAUFAPÉ

❘ LLEIDA ❘ Els carrers de Lleida van
acollir ahir per unes hores la flama de la desena edició dels jocs
Special Olympics, que se celebren a Barcelona i Calella des
del dia 30 d’aquest mes fins al 2
de novembre, amb la participació de 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents
de Catalunya, Espanya i una vintena de països de tot el món.
Lleida estarà representada per
149 esportistes d’Acudam de
Mollerussa,Adda deVielha,Alba deTàrrega,Aspros de Lleida,
Asvollcall-Down de Lleida, Claror de la Seu, Inef de Lleida,
L’Estel de Balaguer i Llar de Sant
Josep de Lleida. La majoria d’ells
van acompanyar els rellevistes
de la torxa i l’encesa del peveter en un emotiu acte a la Seu
Vella.
Atletes d’elit i participants en
els Special Olympics van ser els
protagonistes dels relleus, en què
va ser Susana Ruiz la primera a
portar la torxa juntament amb
TxemaAlonso, regidor d’Esports
de la Paeria. La flama i els esportistes que representaran Lleida a Calella van anar recorrent
l’Eix Comercial des de la plaça
de la Paeria. L’exjugador de bàsquet Sergi Grimau la va transportar després fins a la Diputació, on el vicepresident Miquel
Padilla i l’expresident Jaume Gilabert van animar els atletes lleidatans a fer un bon paper i, sobretot, a disfrutar la competició.

Clubs com Associació Lleidatana, Handbol Pardinyes i CB Lleida van participar en el recorregut.

Els jugadors del primer equip
del Força LleidaAlfonsAlzamora i José Simeón van ser els següents a portar-la, per entregarla a Josep Lluis Andrade, del
DKV Borges de tenis taula, a
l’Auditori. La flama també va
recórrer part del carrer Prat de
la Riba en mans d’algunes membres de la base del CB Lleida i
de l’Handbol Pardinyes, abans
que les jugadores de l’Associa-

ció Lleidatana d’Handbol i diversos esportistes dels Special
Olympics enfilessin la costeruda pujada del carrer Sant Martí, sempre acompanyats dels
aplaudiments i crits de joia dels
atletes i ànims dels lleidatans des
del carrer i els balcons.
Pau Bosch, capità del Lleida
Esportiu, va ser l’encarregat de
recollir el testimoni en el Mercat del Pla i l’atleta olímpic

Jackson Quiñónez va ser qui va
entregar l’últim relleu, juntament
amb l’alcalde, Àngel Ros, a Teresa Corretja, que va encendre
el peveter situat al peu d’una
il·luminada SeuVella. Els més de
100 atletes que participaran en
els Jocs, que havien acompanyat
la flama, juntament amb les seues famílies i representants de
les entitats, van protagonitzar
una sonora ovació quan el pe-

veter es va encendre per fi, al
crit de “Ser de Lleida és el millor que hi ha!”.
Després que s’encengués la
flama va ser el torn del jurament
dels esportistes, a càrrec de la
lleidatana Desiré Bresnez: “Vull
guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valerós
en el meu intent”. Els parlaments van posar el punt final a
la cerimònia, amb Jordi Llopart,
exatleta olímpic i ambaixador
dels Jocs de Barcelona i Calella,
destacant el compromís de tots
els esportistes que participaran
en els Special Olympics i de les
seues famílies.
Francisco Martínez de Foix,
president de la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL); Jordi Durà, president de Special Olympics Catalunya; Josep Ramon
Solsona, delegat d’Esports de la
Generalitat, i l’alcalde Àngel
Ros, també van destacar els “valors” i la importància que “en
els Special Olympics de Barcelona i Calella tots serem uns
campions”. La torxa dels Jocs
arribarà avui a Reus abans d’assolir Callella el dia 30.

RELLEVISTES DE LUXE

Quiñónez, Alzamora,
Simeón i Pau Bosch, entre
altres, van acompanyar els
atletes durant el recorregut

