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LA CALOR
AFAVOREIX L’ÈXIT
DE LES PISCINES
MUNICIPALS

Les altes temperatures d’aquest estiu han
afavorit una gran afluència de banyistes a
les piscines municipals, que enguany han
vist incrementar-se considerablement el
nombre d’usuaris. Les piscines de
Magraners, les Basses, Gardeny, Pardinyes
i la Bordeta han rebut en total 29.285 usuaris
en els 3 mesos que s’han mantingut obertes.
Aquesta xifra de banyistes ha generat uns
ingressos que s’apropen als 18.500 euros,
dels quals una cinquena part han estat
subvencionats per l’Ajuntament de Lleida.
Les instal·lacions de Pardinyes són les que
més banyistes han registrat, amb una tercera
part del total d’usuaris, 40.349. La llista
continua amb les piscines de les Basses
d’Alpicat i de la Bordeta, que també apleguen

Les piscines del barri de La Bordeta.

un gruix important de persones. Els recintes
de Gardeny i Magraners, tot i ser els que
menys usuaris han rebut, destaquen perquè
han aconseguit incrementar les xifres,
sobretot el primer.
El mes de juliol ha estat quan els lleidatans
han freqüentat més les piscines, en especial
les Basses. El segueix de prop el mes de

juny, amb les piscines de Pardinyes al
capdavant i una afluència notable de
banyistes. En canvi a l’agost, mes en què
una gran part dels lleidatans fan les vacances,
han minvat les xifres. Unes 350 persones
van anar a banyar-se a les piscines
municipals al setembre, en els primers quinze
dies que han estat obertes algunes de les
instal·lacions.

PARTICIPACIÓ
RÈCORD AL
PROGRAMA
ESPORTMANIA

malabarisme, circ, informàtica, natació, aquagym o els tradicionals campus de bàsquet
i futbol. El conjunt d’activitats s’ha
desenvolupat als diferents espais municipals
i equipaments esportius que la Paeria té
repartits pels barris de la ciutat.

El programa Esportmania ha registrat aquest
estiu una inscripció rècord de nens i joves
de la ciutat que han gaudit de l’oferta
esportiva, lúdica i cultural que ofereix
aquesta iniciativa. La xifra total d’inscrits
aquest 2003 ha estat de 1.625, la qual cosa
representa un increment en la participació
de l’11% respecte a l’edició anterior. Davant
l’èxit de la convocatòria, Esportmania podria
ampliar el programa amb vista a l’any que
ve.
Enguany, els organitzadors d’aquest
programa esportiu municipal van incloure
diversos canvis per fer-lo més atractiu,
sobretot pel que fa a les activitats d’aventura.
Entre d’altres novetats, s’hi van incorporar
un rocòdrom mòbil i un espai per a la

pràctica del minigolf i del tir amb arc a
l’entorn de les Basses d’Alpicat. Una altra
de les apostes per a l’estiu ha estat un taller
de ritme i expressió. La resta d’activitats
s’han mantingut amb la dinàmica habitual,
incloent al programa cursos de piragüisme,

El programa Esportmania s’ha distribuït
enguany en quatre torns davant l’alt nombre
d’inscripcions que havia assolit. El torn que
més èxit ha tingut, però, ha estat el primer,
que va fer-se durant la primera quinzena
de juliol, amb la participació de més de 600
nens i nenes. Pel que fa als espais utilitzats,
les Basses d’Alpicat i les instal·lacions del
barri de Pardinyes han estat els més
sol·licitats per practicar-hi els esports
d’aventura, els cursos de natació o per jugar
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