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LES PISCINES MUNICIPALS DEL BARRI TURÓ DE GARDENY 

Aquesta setmana està essent la més calorosa de l’any per diferents motius, un 
d’ells per les altes temperatures que estem patint durant aquests dies i un altre 
per la notícia sorgida en els mitjans de comunicació segons la qual aquest estiu 
no s’obrirà la piscina municipal del nostre barri. 

Des de l’AV Turó de Gardeny ens sentim preocupats per la pèrdua manifesta 
d’aquest servei essencial per al veïnat del nostre barri i els barris més propers. 
En sap molt de greu haver-nos assabentat per la premsa i no haver estat 
informats prèviament, com a afectats que som, directament pels corresponents 
responsables. 

Per altra banda, reiterar que el servei municipal de piscines públiques és un 
servei essencial. Lleida no gaudeix de platges, ni tots els lleidatans gaudim de 
piscines privades. De fet, la majoria no en tenim. Per això demanem a 
l’Ajuntament de Lleida una rectificació sobre aquesta postura que vagi en 
la línia de l’obertura, en el termini més adient possible, de les piscines 
municipal de Gardeny. La manca de recursos econòmics no és cap excusa 
vàlida. Estem parlant d’un servei essencial. 

Any dur pels barris de la zona 9 de la ciutat de Lleida. No fa gaire l’administració 
de la Generalitat va decidir traslladar el Centre de Formació d’Adults Joan Carles 
I, ubicat a la zona 9, a un altre lloc fora dels nostres barris. L’única institució de 
ciutat que tenia la seva seu a la nostra zona deixarà de ser part dels nostres 
barris.  Per la seva  banda, ara se’ns comunica que no s’obriran les piscines de 
Gardeny, perdent aquest servei essencial. I a tot això s’ha d’afegir que l’AV no té 
cap local social des de fa dos anys i que en els darrers 20 anys l’ajuntament no 
ha invertit ni un cèntim al nostre barri. 

Per tant, exigim la immediata obertura de les piscines de Gardeny i una veritable 
aposta per part de l’administració pública local de Lleida pel nostre barri.  

   

Junta de l’AV Turó de Gardeny 

Lleida, 9 de juny de 2021 

 


