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EN MARXA
LES PISCINES
DEL SECÀ
DE SANT PERE
I DE PARDINYES

Lleida disposa ja d’una àmplia xarxa de
piscines municipals distribuïdes pels barris
de la ciutat. El Secà de Sant Pere i
Cappont han pogut gaudir aquest estiu
d’aquests equipaments. El mes de juny,
es van inaugurar les instal·lacions
aquàtiques del Secà, en plena festa major,
en un acte presidit per l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros. El nou recinte municipal
compta amb una piscina de 25 m, una
d’iniciació i una infantil, a més de l’edifici
de recepció, vestidors, serveis i 1.500 m2
de gespa.
A principis de juliol van obrir les piscines
de Cappont. El complex inclou dues
piscines rectangulars de 16,67x25 m i
16,67x7,85 m i una d’infantil, de forma

La inauguració de les piscines del Secà va tenir lloc el dia 29 de juny.

circular, de 6 m de diàmetre. L’equipament
disposa de vestuaris, guarda-roba i
despatx per al socorrista amb farmaciola.
El terreny del complex s’ha urbanitzat
amb sauló i gespa. El paviment s’ha
construït en una parcel·la de 3.700 m2.
Tant les piscines del Secà com les de
Cappont les promou Gimnàs Lleida, en

el marc de la concessió municipal a
aquesta empresa per construir i explotar
un equipament esportiu a l’avinguda
Rovira Roure.
D’altra banda, la regidoria de Salut Pública
ha editat 5.000 exemplars d’un fulletó
sobre les normes d’higiene i urbanitat
que cal complir a les piscines.

L’A j u n t a m e n t d e L l e i d a e s t à
desenvolupant la Campanya Turística de
l’Estiu 2004 amb el programa del Bus
Turístic i el cicle Passeig per la Història
de Lleida, dos serveis perquè els visitants
o els veïns de la ciutat coneguin millor i
d’una forma lúdica i diferent la nostra
ciutat.
Des del 13 de juliol i fins al 12 de
setembre, de dimarts a diumenge, el Bus
Turístic recorre els principals punts
d’interès de Lleida. D’altra banda, els
dilluns es poden fer rutes guiades
gratuïtes a peu seguint l’eix del carrer
Major.
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EL BUS TURÍSTIC
OFEREIX AQUEST
ESTIU UN
PASSEIG PER LA
HISTÒRIA DE
LLEIDA

La ruta del Bus Turístic compta amb nou
parades, entre les quals destaquen el
Palau de la Paeria, l’església de Sant Martí
o la Seu Vella. El recorregut també enllaça
amb els museus i s’atura davant del
Centre d’Art La Panera i el Museu de
l’Automoció Roda Roda.
Així mateix, l’autobús permet obtenir una
panoràmica diferent de Lleida a través
del recorregut per alguns dels eixos
principals, com la Rambla de Ferran o el
Passeig de Ronda.
Per 3 euros el bitllet, que és vàlid per a
tota la jornada, el viatger té dret a pujar

i baixar del Bus Turístic tantes vegades
com vulgui i a visitar els museus de la
ciutat a preus reduïts. El preu pels jubilats,
pels menors de 14 anys i per grups
concertats és de només 1,5 euros.
El Bus Turístic, que inicia el seu recorregut
davant de la Paeria, efectua tres sortides
al matí (10.30, 11.30 i 12.30 h) i tres més
a la tarda (18.00, 19.00 i 20.00 h). D’altra
banda, les passejades pel centre de la
ciutat surten de l’Oficina de Turisme cada
dilluns a les 11.30 hores i permeten
recórrer alguns dels espais, monuments
i places més carismàtics de la ciutat de
Lleida.
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