Tot just hem deixat enrere uns dies gloriosos en el món del motor lleidatà i la ciutat acull la
quinzena edició de les 4 Hores de Lleida, prova de resistència i competició d’automobilisme al
circuit municipal de la carretera de Saragossa. La tasca de l’Escuderia Lleida, l’entitat
organitzadora, i la qualitat competitiva d’aquestes 4hores és un bon exemple dels grans resultats
que aporta el treball conjunt entre les institucions i les associacions esportives de la ciutat.
Lleida és una ciutat esportiva al cent per cent. L’Ajuntament fa temps que treballa per mantenir i
reforçar aquesta condició, prestant suport als clubs professionals i a les entitats, organitzant
cursos de diferents modalitats per a totes les franges d’edat, fomentant l’esport base i situant
equipaments a tots els barris de la ciutat.
L’èxit de Marc i d’Àlex Márquez i de Tito Rabat –els tres campions del món de motociclisme, que
s’entrenen en un altre circuit municipal, el de Rufea- demostra que val la pena l’esforç que
l’Ajuntament de Lleida duu a terme per dotar la ciutat d’equipaments esportius de les disciplines
més diverses, amb unes instal·lacions vàlides per a l’esport d’elit i el de base, que sempre es
retroalimenten.
Felicito l’Escuderia Lleida per l’esforç organitzatiu i per la seva capacitat de mobilitzar els
esportistes que prendran part en aquest prova, escuderies, clubs col·laboradors, patrocinadors i
el conjunt de les institucions. Amb la seva aportació faran que sigui, un any més, una prova de
primer nivell i referent dins del món de l’autocros. També amb una vessant solidària perquè
recollirà fons per a la Marató de TV3.
Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida

Des dels seus inicis l’Escuderia Lleida s’ha convertit en una de les entitats automobilístiques més
actives del país. Les 4 Hores de Lleida, altrament conegudes com de Resistència Off-Road són
el clar exponent d’uns objectius clars i definits, com ara el foment, la projecció i la pràctica
continuada de l'activitat esportiva de l'automobilisme a les terres de Lleida.
Les 4 Hores de Lleida és, en la seva especialitat, una de les proves més participades i de més
ressò mediàtic de les que tenen lloc arreu del nostre país. La competició d’enguany representa la
quinzena vegada que l’Escuderia Lleida organitza una prova d’aquesta volada, un esdeveniment
que en realitat se’ns mostra com una de les consecucions esportives més importants de les
comarques de Lleida, tant per la qualitat dels pilots participants com per l’espectacularitat
d’aquest esport.
És per això que vull agrair els responsables de l’entitat el que estan fent per la disciplina de
l’automobilisme a Lleida i, també, per la difusió directa i indirecta de les nostres terres i els seus
valors arreu. Tant de bo les 4 Hores de Lleida aconsegueixin tots els propòsits i objectius traçats
per l’Escuderia Lleida.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

Els propers 6 i 7 de desembre podrem tornar a gaudir una excel·lent competició esportiva a la
demarcació de Lleida, com es la 15a edició de les 4Hores de Resistència. Aquesta cursa ja es
una clàssica i alhora un referent de l’automobilisme.
L’Escuderia Lleida amb la seva experiència, tenacitat, esforç, i professionalitat es un referent en
la difusió de l’esport en general i de l’automobilisme en particular, que faran que aquesta 15a
edició sigui un èxit de participació i de alt nivell competitiu.
També voldria destacar la participació dels esportistes que prendran part en aquest prova,
escuderies, clubs col·laboradors, institucions, patrocinadors, voluntaris i demes persones, que
amb la seva aportació faran que sigui un any més una prova de primer nivell i referent dins del
mon de la resistència sobre terra.
Un cop més, voldria destacar l’aspecte solidari d’aquesta prova i dels organitzadors, doncs un
any més serà una activitat popular de la Marató de TV3.
Voldria acabar agraint a l’Escuderia Lleida la il·lusió que prepara aquesta nova edició alhora
voldria encoratjar a tots els que estimem l’esport, que hi els hi donem el nostre suport amb la
màxima assistència.

Josep R. Solsona i Oliva
Representant territorial de l’esport a Lleida

Com ja és habitual en arribar a final d’any, tots els afeccionats tenim una cita amb la celebració
de les 4 Hores de Lleida, arribant aquest any a la quinzena edició!
L’Escuderia Lleida i els seus col·laboradors aconsegueixen amb la seva il·lusió, professionalitat i
esforç, que any rere any, aquesta prova sigui un referent dins de l’automobilisme català i estatal,
i que atrau cada vegada més participants i més públic. I per les dates, sovint és una magnífica
cloenda del calendari de les nostres proves.
La combinació que s’ha aconseguit en aquesta disciplina entre la competitivitat i l’esport amateur
ha fet que cada vegada aquesta modalitat tingui més adeptes, i això ens demostra que s’ha de
continuar en aquest camí per enfortir aquests valors. Destacar que, com edicions anteriors,
aquesta competició forma part de les Activitats Populars de La Marató de TV3, fet pel qual també
ens hem d’implicar i col·laborar amb aquesta causa solidària.
Per acabar, aprofito per saludar-vos i per desitjar que la prova sigui un èxit esportiu, així que
encoratjo a tots els organitzadors, participants, oficials, col·laboradors i públic assistent a fer-la
cada vegada més gran i més participativa a tots els nivells, desitjant els millors resultats a tots.

Joan Ollé i Bartolomé
President de la FCA

Aquesta serà la quinzena edició que Escuderia Lleida organitza Les 4 Hores de Lleida, una prova
única, que any rere any es va consolidant en el calendari automobilístic català i que creiem que
s’està convertint en un referent del nostre esport.
Per començar, voldria donar la benvinguda i alhora agrair la presència als equips i participants en
la nostra prova.
Destacar que per a mantenir-nos cada any en aquest nivell, suposa cada cop més esforços per a
la nostra modesta entitat. Tot això ens comporta molta dedicació i treball, que els fem amb tota la
il·lusió i compromís que podem, amb l’objectiu de fomentar aquest esport i poder-lo acostar als
aficionats.
Voldria palesar l’esforç realitzat per les entitats públiques i privades, patrocinadors, federacions,
escuderies i clubs col·laboradors, oficials de cursa i a tots els col·laboradors que de forma
benèvola fan possible l’organització d’aquest esdeveniment.
Com ja sabeu, des de fa anys aquesta competició és una de les Activitats Populars de La Marató
de TV3, pel que encoratjo a tothom a col·laborar amb aquesta causa solidària.
Finalment, voldria desitjar l’èxit esportiu de la competició, així com molta sort a tots als
participants i demanar al públic que gaudeixi de l’espectacle amb esportivitat i seguretat.

Francesc Cànovas i Martínez
President d’Escuderia Lleida

