Comissió d’Esports d’Orvepard
A l’any 1987 desprès de varies reunions, els presidents i representants del Club Futbol Pardinyes;
Sr. Fancisco Mateus (acs), Club Bàsquet Pardinyes; Sr. Enric Rosello i Daniel Garcia, Club Petanca
Pardinyes; Sr. Juan Alarcón, Club Patinatge Pardinyes; Llorenç Mas i d’Orvepard; Jacinto Pernia, i
Ramon Justo (acs), van crear una gestora esportiva. Aquesta s’encarregaria de fer de pont entre
l’administració i els clubs. Es tractava de que els clubs estiguessin recolzats per l’organització de
veïns i que aquesta exerciria les funcions que abans feien les mateixes entitats.
En poc temps aquesta gestora va passar a anomenar-se, Comissió d’Esports d’Orvepard. El primer
President va ser l’Enric Roselló. Les primeres gestions van ser demanar un pavelló poliesportiu i
millorar les instal·lacions esportives de Pardinyes. El pavelló es reivindicava pels equips de bàsquet
i patinatge, que competien a l’aire lliure uns al pati del col·legi i els altres a la pista de Ramon
Argilés.

Les noies del bàsquet van assolir l’ascens a categoria Nacional i la Federació obligava a tenir un
pavelló per jugar a la nova categoria. Al final es va haver de renunciar a l’ascens per no tenir
pavelló. El patinatge també competia a l’aire lliure. Van ser anys de lluita i negociacions, però al
final s’aconseguí. El dia 1 de maig de 1993 es va inaugurar el Pavelló de Pardinyes i per fi vam tenir
una instal·lació com cal. Van ser tantes les hores de negociacions i dies de reivindicacions que
inclús es va decidir que quedés indicat a la làpida de la inauguració que està penjada a l’entrada
del pavelló

Quan semblava que tot anava bé, la noticia ens
deixà glaçats. L’Enric Roselló va sofrir un ictus el
qual li va impedir continuar en el seu càrrec.
Aquest fet va ser un cop molt dur per la comissió
i l’esport del barri, donat que era una persona
molt ben preparada per la gestió esportiva. Era
un professional de l’esport, llicenciat en INEF. Ja
de ben jove practicava l’atletisme (concretament
100 metros tanca i salt d’altura). Un dia al Camp
Escolar, en una competició estudiantil, el vaig
veure saltar i era l’únic que saltava utilitzant
l’estil Fosbury. Va arribar a ser campió de Catalunya junior de salt d’altura. Polifacètic, igual
entrenava a futbol que a bàsquet i sempre assolint triomfs. També va tenir la faceta de jugador de
bàsquet essent un més de la plantilla del club. Tot un esportista nat.

El va substituir Llorenç Mas, president del Club de Patinatge Pardinyes que durant un any es va fer
càrrec de la comissió. El va substituir Joan Juncosa, president de Club Futbol Sala Orvepard. Tan un
com l’altre eren directius de clubs que feien us del pavelló i això podia donar a mals entesos. Les
altres entitats podrien pensar que havia un afavoriment pels seus interessos en vers els altres
col·lectius.

Per això es busca una persona del barri vinculada a
l’esport, amb experiència en coordinació i gestió
esportiva. Aquesta persona va ser Emeterio Leralta,
madrileny de naixement, però lleidatà d’adopció. Ell va
venir a l’any 1982 per defensar els colors de l’Antorcha
Banco Occidental, que militava a la màxima categoria de
l’atletisme espanyol. Emeterio, es quedà a Lleida amb i
es va instal·lar amb la seva família al barri.
La tasca d’Emeterio Leralta dins la comissió, ha estat
molt profitosa durant els 23 anys que ha estat de
president. Eren temps en que l’alcalde Siurana feia una
aposta pel desenvolupament urbanístic i social del barri.
La prova està en la zona esportiva que es creà quan ell
era alcalde, on es van ubicar una altra petanca, les
bitlles, el tir amb arc, l’automodelisme, el piragüisme.
Son moltíssims els tràmits gestionats i solucionats. Quan
va començar des de la Paeria es va fer una aposta molt
important pel desenvolupament urbanístic i social del
barri.

Emeterio Leralta, ha treballat per a que les
directives fossin disciplinades a l’hora de
coordinar i gestionar les seves entitats. Que
estiguessin totes legalitzades i donades d’alta als
registres, tant de l’ajuntament com de la
Secretaria general de l’esport. Que es fessin les
coses tal com diu la llei, que fossin l’assemblea i
els estatuts els que marquessin les pautes per
desenvolupar i constituir les entitats.

A poc d’inaugurar-se el pavelló, van venir a
les oficines d’Orvepard uns joves que volien
formar un club i utilitzar el pavelló del barri
per competir. Eren exdirectius i exjugadors
de l’Handbol Lleida. La Comissió d’esports i
Orvepard solament va posar com a condició
que havien d’anomenar-se Club Handbol
Pardinyes i que haurien de competir amb els
colors de Pardinyes, groc i negre. Els directius
del nou club van acceptar les condicions i
Orvepard va oferir les seves oficines a la
seva disposició. D’aquesta manera va nàixer
el Club de Handbol Pardinyes, entitat que
desprès de tants anys esta totalment integrada al barri i a Orvepard.

La Comissió sempre ha estat el pont d’unió entre
l’administració i les entitats esportives. Gestiona,
coordina i representa a totes elles. Quan tenen
problemes de la classe que sigui sempre està per
ajudar-los, encara que de vegades són ells qui
ens fan costat quan les coses van maldades i els
necessitem. Estem allí quan ens reclamen, ja sigui
per entregar trofeus o perquè tenen una avaria a
les instal·lacions. Sempre estem en contacte amb
ells i amb l’administració perquè és la manera
que funcioni l’esport en un barri.

Des de l’any 2012 i amb la nova directiva d’Orvepard amb el seu nou president, Paco Castillo, el
president de la Comissió és Joan Torné. Aquest, va ser ratificat per les dotze entitats esportives
del barri quan Emeterio Leralta va deixar el càrrec, després de tants anys dedicat als esports del
barri.

Club Futbol Pardinyes
Fundat a l’any 1952
Equips representatius:
Tercera Catalana

Preferent Catalana femenina

La base

Club Bàsquet Pardinyes
Fundat a l’any 1967
Equip representatius:
Liga Española de Baloncesto Amateur (EBA) La Flor de Vimbodi Pardinyes Lleida

La base

Club Handbol Pardinyes
Fundat a l’any 1993
Equips representatius:
Lliga Catalana (Antonio Lazaro) Handbol Lleida Pardinyes

Primera Catalana Femenina

La base

Club Futbol Sala Orvepard
Primera Divisió Catalana de Futbol Sala

AEE IES Josep Lladonosa
Korfbal

Korfbal

Futbol femení

Tenis de taula

Bàdminton

Club Tir amb Arc Pardinyes

Club Nàutic Lleida Piragüisme

Club Automodelisme RC Lleida

Club Petanca La Mitjana

Club Escalada i Muntanya Pardinyes

Club Escacs Pardinyes

clcC

Club BikeTrial Pardinyes

