
 

 

LES PISCINES MUNICIPALS DEL BARRI TURÓ DE GARDENY 

 

Aquesta darrera setmana va ser 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 decidida voluntat de l’Ajuntament de Lleida de no obrir les piscines 
municipals de Gardeny. 

Esta decisió deixa a desenes de milers de ciutadans de Lleida sense aquest 
serveis essencial. Ciutadans dels barris de la zona territorial municipal 9, La 
Mariola, el Turó de Gardeny, i entorns, a més a més d’altres barris de la ciutat 
els residents dels quals en feien ús. 

Aquest fet, insòlit en la nostra ciutat, segons han manifestat diversos 
representants de la Paria, es deu a què durant l’estat d’alarma que hem patit 
darrerament, s’han produït diversos actes vandàlics a les piscines que han 
provocat desperfectes materials valorats en torn als 100.000 euros. Però 
testimonis oculars ens han manifestat que la situació actual de les piscines 
municipals de Gardeny es deu a un abandonament progressiu durant aquest 
darrer any i mig. Dia a dia anaven desapareixent materials, aixetes, dutxes i molt 
més, a la qual cosa s’ha d’afegir l’escàs o nul manteniment que ha rebut el 
complex d’oci durant aquest temps. Un abandonament injustificable que 
difícilment es donaria en altra part de la nostra ciutat. Un abandonament que ens 
costarà a tots els veïns i veïnes de Lleida uns 100.000 euros. 

Per la qual cosa, si la Paeria no canvia de parer els lleidatans i lleidatanes 
pagarem de nou doblement les piscines. Una vegada pel fet que la recuperació 
de complex, segons l’Ajuntament, ascendirà a 100.000 euros, tot i que al nostre 
parer la reparació no hauria de ser tan quantiosa, ni caldria reparar-ho tot. Y per 
la seva banda, com a segon pagament, el veïnat, presumiblement, aquest estiu 
no gaudirà de piscina.  

El servei de piscines es un servei essencial i l’Ajuntament de Lleida ens 
ho vol negar. 

 

Des de la Permanent de la Zona 9 de Lleida, ens sentim preocupats per la pèrdua 
manifesta d’aquest servei essencial. I, per la seva banda, ens sap molt de greu 
haver-nos assabentat, ara ja fa més d’un mes, per la premsa i no haver estat 
informats prèviament, com a afectats que som, directament pels corresponents 
responsables. 

Volem 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. I ara sabem que a Paeria si que té recursos 
econòmics per cobrir la despesa de l’obertura de la piscina. És únicament 
una qüestió de voluntat política i una aposta per aquesta part de la ciutat 
de Lleida. No volem creure que aquest ajuntament ignora els barris i 
entitats que formem part de la zona 9, però els darrers fets diuen tot el 
contrari. 

En els darrers mesos 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 la falta de voluntat per part de l’Ajuntament de Lleida de  
complir amb l’acord segon el qual l’Ajuntament de Lleida es comprometia a 
facilitar un local social a l’AV Turó de Gardeny. 

Doncs bé, res més saber de la decisió de l’Ajuntament de no obrir les piscines 
de Gardeny, entitats de la Zona 9, ens vam reunir amb caràcter d’urgència per 
estudiar la situació creada per l’Ajuntament de Lleida i valorar què accions 
s’havien de prendre. 

En la reunió es va acordar defensar l’obertura de las piscines fins la seva 
obertura definitiva. Per això, les entitats presents i aquelles que ens donen 
el seu recolzament exigim a l’ajuntament l’obertura immediata de les 
piscines de Gardeny. Tots els ciutadans i ciutadanes hem de tenir els 
mateixos drets, al igual que tenim les mateixes obligacions. 

Davant de la negativa inicial de l’Ajuntament de dar marxa enrere a la decisió de 
no obertura els membres de la Permanent del Consell Territorial de la Zona 9 
ens vam reunir el propassat divendres dia 2 de juny amb el regidor d’esports i 
amb el regidor del barri de la Zona 9 per buscar una solució immediata a 
l’obertura del servei essencial de les piscines de Gardeny. La nostra sorpresa ha 
estat que l’Ajuntament no pensa moure ni un dit i ni tan sols va donar una data 
possible en un futur immediat. Més bé, sembla que la intenció és de no tornar a 
obrir-les mai més. 

Amb aquest nou acte d’irresponsabilitat política i social entitats de la zona 9 
constatem que de nou la Paeria ignora i abandona el ciutadans dels barris de la 
zona 9 de Lleida. Una vegada més l’ajuntament de Lleida ens està 
defraudant. Ni inversió ni manteniment, ni present ni futur per als barris de 
la zona 9. Ara sí, els imposts que paguem són els mateixos o més que els que 
pagaven abans de la pandèmia. Paguem milions d’euros en impostos a l’any que 
no tornen mai més a la nostra zona. 



 

Exigim a l’ajuntament una aposta ferma per la zona 9, una aposta i un compromís 
per acabar amb la marginalitat avui latent en alguns dels nostres carrers. Fins 
ara estàvem adormits, ara hem despertat. Ni un lleidatà de segona. 

 

Exigim l’obertura immediata de les piscines de Gardeny! 

 

Entitats de la Permanent del Consell Territorial de la zona 9 de Lleida 

  Lleida, 6 de juliol de 2021 

 


