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AVUI ENS HEM REUNIT AMB EL GRUP SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 

 

Avui, 21 de juny, ens hem reunit amb el senyor Felix Larrosa, en Jaume Sellés i 
Carmen Valls, membres de grup municipal PSC amb motiu de traslladar-les la 
nostra preocupació per la no obertura de les piscines municipals del barri Turó 
de Gardeny i per la necessitat d’una seu social per la nostra associació. 

El senyor Larrosa ens ha transmès la seva voluntat de fer tot el que estigui a la 
seva mà per intentar que en la mesura del possible i de manera urgent es puguin 
reobrir les piscines municipals del barri. Que entén que es tracta d’una necessitat 
urgent atenent l’època de l’any en què ens trobem i de què estem parlant d’un 
bé i servei del barri Turó de Gardeny i de la ciutat de Lleida. 

Per la seva banda, ens ha informat de l’existència d’una partida pressupostària 
municipal per a casos de necessitats que bé podria anar destinada a la 
recuperació i reobertura d’aquest servei. 

Les piscines del Turó de Gardeny van obrir per darrera vegada a l’estiu del 2019 
coincidint amb la reforma dels vestidors del complex. Durant la pandèmia va 
romandre tancada i per falta de manteniment i vigilància han estat malmeses. 
S’estima que el condicionament d’aquest servei públic podria ascendir a uns 
100.000 euros, quantitat que l’Ajuntament de Lleida podria assumir sense cap 
problema. 

Per la nostra part, dir que ja ens vam manifestar al respecte i vam deixar molt 
clar a l’ajuntament la nostra postura en aquests termes “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 (ara sabem que n’hi ha)”.  

Per la seva banda, els representants del PSC, assabentats del greu problema 
que arrossega la nostra entitat a causa de la manca d’un local social, va 
manifestar el seu compromís d’esbrinar en quina situació es trobava el 
compromís de l’alcalde de Lleida de buscar una solució a aquesta circumstància 
que fa més de dos anys que patim.  
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Finalment, l’AV va incidir en el mal estat en què es trobava els enjardinaments 
del barri i en la necessitat d’una veritable aposta municipal per la nostra zona. 
Felix Larrosa respongué que el nostre barri té moltes possibilitats, que estava 
plantejat urbanitzar gran part de l’espai que avui dia està sense urbanitzar. Que 
la prolongació del Passeig Onze de Setembre tirarà endavant, i que hi havia 
intenció d’urbanitzar la part dreta del carrer Albert Porqueras y altres espais del 
barri. 

La reunió va acabar amb el compromís de continuar treballant pel barri i per la 
ciutat de Lleida 

   

Junta de l’AV Turó de Gardeny 

Lleida, 21 de juny de 2021 

 


