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OBRE AL PÚBLIC
EL PÀRQUING
DE L’ANTIC HOSTAL
PENINSULAR

L'Ajuntament de Lleida ha obert al públic el
nou pàrquing situat al solar que ocupava l'antic
Hostal Peninsular. Aquest espai té un total de
55 places d'aparcament de pagament (zona
blava) que incrementen el nombre de places
per aparcar a la plaça Ramon Berenguer i
faciliten l'estacionament als usuaris de l'estació
Lleida-Pirineus.
L’aparcament és provisional, ja que més
endavant la Paeria hi construirà una plaça
pública i la major part de l’espai es reconvertirà
en zona verda. Cal recordar que aquests
terrenys formen part del Pla Especial de
l'Estació i que per tant són subjectes al
projecte de reconstrucció i rehabilitació del
seu entorn.
Imatge retrospectiva de l’Hostal
Peninsular i aspecte actual
de l’aparcament habilitat al
solar on s’aixecava l’edifici.

El pròxim 5 de juny s'inicia la temporada de
piscines als barris de la ciutat de Lleida amb
novetats importants. La piscina de Pardinyes
i la de la Bordeta obren les portes el 5 de
juny amb un horari que anirà d’11 a 19 h,
mentre que les de Magraners i Gardeny ho
faran uns dies després, l’11 de juny.
Les piscines del Parc Alcalde Pons (recinte
conegut popularment com "les Basses") ja
no funcionaran aquest estiu, excepte una
que s’utilitzarà exclusivament per a les
activitats infantils organitzades per
l’Ajuntament.

esports

INICI DE LA
TEMPORADA
DE PISCINES
A LLEIDA

Durant la primera quinzena de juny s’obren ja 4 piscines de la ciutat.

La Paeria considera que l’oferta de piscines
al conjunt dels barris de Lleida és
suficientment àmplia i que per tant no cal
obrir les de Les Basses. No obstant això,
cal especificar que, a banda de les piscines,
el recinte del parc sí que obrirà amb
normalitat per a activitats de lleure.

L’Ajuntament està executant actualment les
obres de les piscines del Secà de Sant Pere
i de Cappont amb la finalitat de poder entrar
en funcionament aquest estiu mateix. Els
treballs van a càrrec del Gimnàs Lleida com
a contraprestació per la concessió d’uns
terrenys municipals.
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