
Agenda

Dissabte, 20 de Març
12:00 
PRESENTACIÓ DE L'EQUIP 
SERVETO-ALCOLETGE  
AJUNTAMENT D'ALCOLETGE 

Diumenge, 21 de Març
09:00 
II MARXA BTT DE SERÒS-
XALLENGE DAVID DUAIGÜES  
SERÒS 

Butlletí

Introdueix el correu electrònic on vols 
rebre tota la informació generada per 
l'entitat: 
  

Inscriure'm  

<< Tornar

Divendres, 05 de Març

Presentat a La Llotja de Lleida el 3r Congrés de 
la Bicicleta

Avui divendres al matí s'ha celebrat al recinte del nou 
Palau de Congressos de Lleida, La Llotja, l'acte de 
presentació del 3r Congrés de la Bicicleta Lleida-
Catalunya 2010, que es desenvoluparà en aquest 
mateix escenari del 14 al 17 d'abril. 
L'acte, que ha comptat amb la presència del president 
de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert; l'alcalde de 
Lleida, Àngel Ros; el regidor d'Esports, Txema Alonso, i 
la regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de 

Lleida, Sara Mestres, ha consistit en un seguit d'activitats amb bicicleta en les quals 
han participat els alumnes de cicle mitjà i superior del CEIP Riu Segre i del CEIP 
Pardinyes. A la plaça annexa al Palau de Congressos s'ha instal·lat un circuit d’habilitat 
en bicicleta i un circuit d’educació viària, s'ha fet una exhibició de bike-trial i s'ha 
presentat l'espectacle "Les bicicletes boges: aparells de bicicleta divertits", tot plegat 
amenitzat per l’animació del grup La Gralla. 
El 3r Congrés de la Bicicleta Lleida-Catalunya 2010 versarà sobre infraestructures i 
legislació, aplegarà una sèrie de ponències i tallers al voltant d'aquesta temàtica i 
inclourà una ruta amb bicicleta per l'Horta de Lleida, una bicicletada popular per la 
ciutat i diverses festes i activitats populars.

Per a més informació i inscripcions: www.bicicat.cat 
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