
El meu agraïment a l’Adriana per moltes coses i pel comentari que un dia em va fer d’una il·lustració solitària. 
Allò va encendre l’interruptor i va donar pas a aquest llibre. 
Agraeixo, també, a la meua família la paciència per tants anys de passió blava; a la meua família del Camp 
d’Esports la seua passió compartida pel Lleida en els bons, decebedors i sorprenents moments que hem 
viscut plegats durant tants anys d’amistat, i el cop de mà del Santi Iglesias, Dani Badia, Oriol Jové, Carmelo 
Moncayo i Iolanda Enjuanes.



Des de temps immemorials Lleida ha estat l’única ciutat catalana 
amb dos catedrals, fins que l’any 1918 es va començar  
a construir la tercera.



La Lleida de 1918 tenia més de 20.000 habitants.
Era una ciutat petita al voltant de la Seu Vella i abocada 
al riu Segre.  



La ciutat respirava republicanisme, catalanisme i nous aires polítics. Això va propiciar que des de Joventut Republicana 
de Lleida es desenvolupés un projecte per la ciutat molt atrevit i ambiciós.



La idea era utilitzar l’esport com a cohesionador social recolzant-se en la cultura, la noblesa educativa i en el foment de 
l’associacionisme. Van voler construir un complex esportiu de grans dimensions que inclogués moltes disciplines i fos 
assequible a tothom. Va ser una de les obres més emblemàtiques a la Lleida d’aleshores juntament amb el casal republicà 
de Blondel.

Els impulsors més importants 
de la construcció del complex 
esportiu.

Alfred Perenya fou el fundador i 
dirigent de Joventut Republicana 
de Lleida.

Humbert Torres era l’alcalde de Lleida 
i també va ser dirigent de Joventut 
Republicana.

Adolf Florensa, un arquitecte lleidatà 
establert a Barcelona, va ser l’encarregat de 
dissenyar i tirar endavant la construcció del 
complex esportiu. L’anomenarien Camp d’Esports.
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