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IMATGE DE LA PISCINA DE PARDINYES, QUE OBRIRÀ L’11 DE JUNY, AMB VISTES DE LA LLOTJA I LA SEU VELLA, AL FONS. © IMAE

La temporada de les piscines
municipals s’inicia l’11 de juny
Instal·lacions de bany a Balàfia, Cappont, els Magraners,
Gardeny, la Bordeta, Pardinyes i Secà de Sant Pere
Quedar-se a la ciutat i refrescar-se a
l’estiu és possible gràcies a l’àmplia
oferta de piscines municipals que els
ciutadans i les ciutadanes tenen a la
seva disposició. La temporada de bany
a Lleida s’iniciarà el dissabte 11 de juny
amb l’obertura de les instal·lacions de
Balàfia, la Bordeta, Cappont i Pardinyes. La campanya s’encetarà el dissabte 18 de juny a Gardeny, els Magraners i Secà de Sant Pere.
L’horari de funcionament dels set
equipaments esportius és de 11.00 a
19.30 h. El preu de l’entrada individual
als recintes serà de 3 euros, però es
poden comprar abonaments de cinc
entrades (que valdran 7,90 euros), deu
(14,70 euros), vint (25,85 euros) i un

abonament individual de temporada
que costarà 57 euros. L’entrada per a
grups (de 15 persones), dirigida a entitats esportives, culturals i educatives, valdrà 10,55 euros. L’accés a les
instal·lacions esportives és gratuït per
als menors de 3 anys, els més grans
de 65, els jubilats (per mitjà de qualsevol document que ho acrediti) i les persones amb una discapacitat del 33%.
Mediadors socioculturals
Els equipaments disposaran aquest
2011 d’un total de 10 mediadors socioculturals, que compartiran els espais
amb els taquillers i els socorristes.
Són joves de diferents nacionalitats
que vetllaran per l’ús segur i responsable de les instal·lacions i alhora afa-

voriran la bona relació entre els banyistes. Enguany es continuarà amb la
campanya de divulgació de les normes
bàsiques de salut i d’ús de les piscines
amb l’objectiu d’evitar-hi accidents. Es
tracta d’una iniciativa ja consolidada
que, amb el títol “Banya’t bé amb el
Caragol Banyetes”, s’adreça a tots els
ciutadans i les ciutadanes per mitjà de
fullets o crides de megafonia en sis
llengües diferents (català, castellà,
francès, anglès, romanès i àrab).
Des de la temporada passada les piscines de Cappont, Balàfia i Pardinyes
han millorat l’accessibilitat i faciliten
el bany a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Les instal·lacions disposen d’ascensor aquàtic hi-
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A DALT, PRESENTACIÓ DE L’ASCENSOR AQUÀTIC A LA PISCINA DE BALÀFIA. A SOTA, IMATGE D’UNA PISCINA MUNICIPAL EL PASSAT SETEMBRE. © H.S.

dràulic (cadira), que permet a les persones amb discapacitat pujar fora de l’aigua
i baixar fins a l’interior de la piscina.

10 joves mediadors socioculturals insistiran
en les recomanacions sobre salut i seguretat
per evitar riscos a les instal·lacions municipals

Les set instal·lacions descobertes
- Balàfia: aforament de 400 persones i
disposa de dues piscines i dos vestidors
col·lectius. Adreça: carrer José Olóndriz
Ostiz, s/n.
- Cappont: disposa de tres piscines (una
d’elles, un vas circular infantil) i vestidors. Adreça: avinguda de València, s/n.
- Els Magraners: aforament de 500 persones i disposa de tres piscines (amb un
vas circular infantil) i dos vestidors collectius. Adreça: carrer Florida, s/n.
- Gardeny: aforament de 200 persones
i disposa d’una piscina i un vas d’aigua
petit i dos vestidors col·lectius. Adreça:
Parc de Gardeny, s/n.
- La Bordeta: aforament de 350 persones i disposa de dues piscines (una
d’elles, d’aprenentatge) i dos vestidors
col·lectius. Adreça: carrer Hostal de la
Bordeta, s/n.
- Pardinyes: aforament de 400 persones i disposa de tres piscines (una de
circular infantil) i dos vestidors col·lectius. Adreça: avinguda de Tortosa, s/n.
- Secà de Sant Pere: disposa de tres
piscines (amb un vas circular infantil) i
vestidors. Adreça: camí de Marimunt/Santa Coloma.

