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Reconeixement a la promoció
dels esports d’hivern
El programa Esport Blanc Escolar aspira al premi Snowkidz Award 2016,
atorgat per la Federació Internacional d’Esquí
La Federació Internacional
d’Esquí (FIS) ha reconegut
el programa Esport Blanc
Escolar, impulsat per la Generalitat de Catalunya i la
Federació Catalana d’Esports d’Hivern, com un dels
projectes finalistes a
l’Snowkidz Award 2016.
D’aquesta manera, la iniciativa catalana es troba
dins del grup de vuit millors programes de promoció dels esports de neu a
tot el món.
El premi, convocat cada
dos anys per la Federació
Internacional d’Esquí, té
com a objectiu reconèixer i
promoure els millors programes de promoció esportiva a la neu com a
exemple per a altres països. Després d’una acurada consideració, els últims
vuit finalistes a l’Snowkidz
Award 2016 han estat, per
ordre alfabètic, Kids on

Activitat a La Molina

Snow Tour (Bèlgica), Snow
Moves! (Finlàndia), Le Ski a
Fond (França), Fundays
Wintersports (Països Baixos), Ski 4 All (Portugal),
Esport Blanc Escolar (Espa-

nya), Everyone on Snow
(Suècia) i National Winter
Sports Education Foundation (Estats Units).
El proper 10 de juny, i
amb motiu del 50è Congrés

de la FIS a Cancún (Mèxic),
s’anunciaran els tres guanyadors. El programa Esport Blanc Escolar s’ha dut
a terme aquest hivern passat per segon any consecu-

Bellpuig, garantia
d’espectacle

tiu a les comarques del Pirineu amb més escoles i
doblant el nombre d’alumnes de primària participants, la qual cosa ha reforçat l’aposta de la Gene-

ralitat d’acostar la pràctica
dels esports d’hivern a la
població infantil del Pirineu.
El programa, emmarcat
en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, té l’objectiu impulsar
la iniciació i el coneixement
dels esports d’hivern, en
les seves diverses modalitats, en la població infantil,
fent una atenció especial a
les comarques pirinenques. L’altra finalitat és
educar mitjançant l’esport
a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les
nostres muntanyes amb la
complicitat del professorat
dels centres d’ensenyament i dels tècnics d’esport. Enguany, 851 alumnes de 22 escoles del Pirineu s’han iniciat en esquí
alpí, esquí de fons i surf de
neu en el marc de la iniciativa.

Prova (Circuit de Motocròs de
Catalunya)

Unes 3.000 persones van omplir el Circuit de
Motocròs de Catalunya en una nova cita del
campionat d’Espanya de l’especialitat
El Circuit de Motocròs de
Catalunya, de Bellpuig, va
tornar a acollir fa uns dies
una nova cita del campionat d’Espanya de motocròs, en concret, la cinquena prova del certamen, i ho va fer amb un
programa de curses que
va fer vibrar els més de
3.000 aficionats que van
acostar-se a una instal·lació de referència al nostre
país.

El traçat va tornar a
mostrar el seu rol de dinamitzador econòmic i turístic per a Bellpuig i per a la
comarca de l’Urgell, així
com de promotor d’una
disciplina com el motocròs, arrelada des de fa
molts anys al territori lleidatà gràcies en bona part
a la tasca del club organitzador de les proves, el Moto Club Segre.
La cita, ara per ara la

més nombrosa del campionat quant a participants, va oferir una gran
espectacle en un intens
cap de setmana en les
quatre categories en competició: elit MX1, elit MX2,
MX125 i MX185-150. En
MX1, la categoria reina, el
líder del campionat, José
Antonio Butrón, va oferir
un recital i es va endur la
victòria en les dues mànegues, de manera que té

molt a prop revalidar el títol estatal. En MX2, Iker
Larrañaga va aconseguir
la victòria absoluta, mentre que en MX125 el triomf
va ser per a Joel Antón, i el
jove Eddie Jay Wade va
vèncer en MX185-150.

El representant territorial de l’Esport a Lleida,
Joan Segura, va ser present a la cita esportiva i va
compartir l’entrega de
premis amb l’alcalde de
Bellpuig, Salvador Bonjoch; el president de la Fe-

deració Espanyola de Motociclisme, Àngel Viladoms; el seu homòleg a la
Federació Catalana, Josep
Abad, i el president del
Moto Club Segre i director
de la cursa, Lluís Capdevila, entre altres autoritats.

