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Opinió

Regal olímpic
La ciutadania de Lleida hem tingut el
privilegi de viure i de compartir la participació lleidatana al Jocs de Rio 2016, en
totes les seves variables, des de l’atleta
Abdelaziz Merzougui, el genet d’Os de
Balaguer Albert Hermoso fins al palista
Saúl Craviotto. Aquesta experiència ens
ha ajudat a entendre que som capaços
de compatir il·lusions, tot i la distància.
Lleida està orgullosa d’aquests èxits que
es projecten més enllà de cadascun dels
esportistes i que, amb el seu permís, els
lleidatans i lleidatanes ens sentim com
a propis.

Apostem per activitats
lúdiques, educatives i
esportives que
culminen en reptes
petits o grans
tolerància i la cooperació. Per això, apostem per activitats lúdiques, educatives i
esportives que culminen en reptes petits o grans, personals i col·lectius.

Deia Craviotto en la recepció que li
vàrem fer a la Paeria que “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”. Aquesta és la lliçó amb la qual ens
quedem com a ciutat i com a lleidatans
i lleidatanes.

Sense anar més lluny, aquest estiu
1.233 nens i nenes han participat de les
activitats d’Esportmania. Altres 1.360
infants van formar part del programa
Estiu de Jocs i 290 de l’Estiu de Petits. I
en termes d’igualtat d’oportunitats, els
Centres Oberts amb menjador han continuat donant opcions i lleure a 285 nois
i noies o els programes d’educació d’entorn a 256 més.

L’equip de govern de la Paeria sempre
ha abanderat polítiques dirigides a crear
una llavor social, essencialment des de
la infància, conreada des del respecte, la

Tot això és posar fonaments ferms per
a la cohesió, present i futura. Potenciem la suma d’educació i esport per tal
de forjar campions i campiones que

Montse Mínguez

guanyaran els seus jocs, alguns potser
olímpics, però altres guanyaran els jocs
de la convivència, de la tolerància i de la
creativitat.
Enhorabona, olímpics lleidatans. Gràcies Saúl, un cop més, per haver-nos
permès participar d’aquesta experiència sensacional; un autèntic regal olímpic d’or i bronze per a Lleida.

Emprenedors a Lleida
Quan coneixes el teixit social de casa nostra, veus que és rica en persones valentes
que engeguen una iniciativa empresarial i
que creixen professionalment amb coneixements nous, intercanvis d’informació o
aprofitant les sinergies. Prova d’això són la
multitud d’esdeveniments de les organitzacions empresarials (Pimec, Cambra de
Comerç, FECOM, Fira de Lleida, sindicats,
AFRUCAT, COELL, gremis) que permeten
eixamplar l’horitzó i les oportunitats de
créixer dels emprenedors.
A Lleida tenim gent que creu en una
idea i que, amb el risc com a company
de viatge, aboca els cinc sentits en aquell
projecte que acaba creant ocupació, riquesa i valor afegit. Són persones que,
malgrat que els temps no acompanyen,
tiren endavant amb grans dosis d’autoconfiança, lideratge i empenta. Ells són el
nostre present i, sobretot, el nostre futur.
Constitueixen el pal de paller de la nostra
societat. No podem fallar-los.
Això em dóna l’oportunitat també de
parlar d’aquells emprenedors (encara que

A Lleida tenim gent que creu
en una idea i que, amb el risc
com a company de viatge,
aboca els cinc sentits en
aquell projecte que acaba
creant ocupació, riquesa i
valor afegit
molts cops no s’anomenin així) que no
agafen el camí de la seva pròpia empresa. Parlo d’una generació d’homes i dones, amb una preparació excel·lent, que
constantment busquen el camí de l’excel·
lència mitjançant la formació, les trobades
per posar en comú experiències, escoltant
i cercant nous reptes que també fan créixer la nostra societat.
A Lleida tenim persones “non stop” que
sempre estan receptives, atentes, amb
les emocions a flor de pell i amb experiències vitals que fan que siguin el bressol
d’aquesta nova generació d’esperança. I
això ho reflecteixen les paraules de la presidenta de FUNDE, Laura Sánchez, per a
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qui la resposta al secret de l’entitat és que
“la presidenta som totes unides, tirant endavant, sense que ningú estigui per sobre
de l’altre i treballant per aconseguir l’objectiu”.
Passió, formació i treball en equip són
els valors que defineixen els nostres nous
emprenedors.
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