
La temporada de bany 
s’inaugura avui a sis 
piscines i l’aforament  
és de 400 persones
La reserva i la venda d’entrades s’ha 
de realitzar al web de l’Ajuntament 
Les piscines municipals de 
Cappont, Balàfia, Pardinyes, 
Bordeta, Secà i Magraners 
estrenen la temporada 
de bany avui i romandran 
obertes fins al pròxim 4 de 
setembre.

Lleida
REDACCIÓ

La temporada de bany a les pis-

cines municipals inclou diver-

ses novetats destacables, entre 

elles l’eliminació de les franges 

horàries, que es van establir amb 

motiu del Covid-19, i el retorn a 
l’aforament de l’any 2019, que és 
de 400 persones al recinte. Tam-

bé es podrà tornar a fer ús dels 
vestidors col·lectius i hi haurà ser-
vei de bar segons licitació de ca-

da equipament. Les piscines que 

obren temporada avui són les 

dels barris de Cappont, Balàfia, 
Pardinyes, Bordeta, Secà i Magra-

ners i l’horari serà d’11 del matí a 
19.30 hores de la tarda de forma 
ininterrompuda.

La reserva i la venda d’entra-

des s’ha de fer a través de la pà-

gina web https://piscines.paeria.
cat, on s’obtindrà un codi QR. La 
finalitat d’aquesta eina és, princi-
palment, evitar les cues i les aglo-

meracions als accessos de cada 

piscina i reduir el contacte entre 

els recepcionistes i els banyistes 

que implica el cobrament d’en-

trades. Cal destacar que les per-
sones majors de 65 anys i els ju-

bilats tenen l’entrada gratuïta i no 

han de fer reserva prèvia.

El consultor 

d’empreses Alfons 

Cornella, ponent 

de les Nits Cambra

El president 

nacional de CSIF 

es reunirà amb els 

delegats de Lleida

La Cambra de Comerç de Llei-
da ja té confirmats 150 empre-

saris i empresàries que no es 

volen perdre les tradicionals 

Nits Cambra, que es duran a 
terme dimarts vinent, 21 de 
juny, a l’església de la Seu Ve-

lla. El Fundador d’Infonomia i 

de l’Institute of Next i consul-
tor de grans empreses, Alfons 

Cornella, és el ponent convidat 
enguany.

El president nacional de la 

Central Sindical Independent 
i de Funcionaris (CSIF), Miguel 
Borra, es reunirà el 20 de juny 
amb els delegats del sindicat 

de Lleida per avaluar la situa-

ció actual dels seus empleats 

públics i la precarietat en les 
condicions laborals dels funcio-

naris de les presons.

Millores en el 
transport per 
a les persones 
amb mobilitat 
reduïda

La Paeria ha incorporat millo-

res en el servei públic de trans-

port esporàdic per a persones 

amb mobilitat reduïda per tal 

d’oferir un servei més direc-

te i adaptat a les necessitats 

de les persones usuàries. S’ha 
ampliat a tots els dies de l’any 

la possibilitat de fer la reserva 

del servei i s’han unificat els 
telèfons perquè la sol·licitud, 
les consultes o les incidències 

vinculades al servi puguin fer-

se i resoldre’s en els mateixos 
números. A partir del dia 1 de 
juliol de 2022, els beneficiàries 
del servei hauran de fer la re-

serva del servei trucant als nú-

meros de telèfon 973 20 30 50 
o 973 24 90 90. Es podrà rea-

litzar la reserva de serveis des 

de tres dies abans, fins les 12 
hores del dia anterior a la se-

va realització. Per anul·lar un 
servei s’haurà de trucar com a 

màxim dues hores abans de la 
seva realització.
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El Grup Turó Seu Vella 2030 va 
presentar ahir a la Síndica de 
Greuges de la Paeria, Dora Padial, 

una queixa per “la brutícia i la 
porqueria de la muralla romana 

del Turó de la Seu Vella”. Va de-

manar a la Síndica que faci arri-
bar la documentació gràfica de 
l’“estat deplorable” de les restes 
arqueològiques a tots els grups 

polítics representats al consisto-

ri, així com a tots els membres 
del Consell de la Ciutat de Lleida, 
“amb la confiança que potser així 
hi haurà alguna possibilitat de fer 

entendre als responsables del 

Consorci del Turó, a la Regidoria 
d’Urbanisme i al Regidor de Cul-
tura de no defugir la responsabi-

litat patrimonial de conservar-la”. 
amb dignitat les restes arqueolò-

giques.

Queixes a la Síndica de 
Greuges per la “brutícia” a 
la muralla romana de la Seu

FOTO: T. Alcántara / Visita popular a les muralles de la Seu Vella

La fundació Aspros 

lliura la litografia del 

seixantè aniversari   

a Laura Borràs

La fundació Aspros va lliurar al di-

rector dels Serveis Territorials de 
Drets Socials a Lleida, Joan Segu-

ra, i a la presidenta del Parlament 

de Catalunya, Laura Borràs, la li-
tografia commemorativa del seu 
seixantè aniversari. L’obra l’ha 
creat específicament amb motiu 
de l’aniversari la il·lustradora So-

nia Alins. Aspros atén 560 usua-

ris i compta amb un equip de 600 

professionals.
FOTO: Aspros / Lliurament de la litografia al director dels Serveis Territorials de Drets Socials, Joan Segura, (esquerra) i a la presidenta del Parlament

La Paeria obre la 

convocatòria dels 

ajuts dels segons 

Fem Coop!

L’Ajuntament de Lleida obre la 

convocatòria dels ajuts de la 

segona edició del projecte Fem 

Coop!, una iniciativa impulsada 
per Lleida Jove i Ponent Coope-

ra creada l’any passat amb l’ob-

jectiu d’impulsar l’emprenedo-

ria i l’autoocupació dels joves 

mitjançant la creació de coope-

ratives que fomentin valors de 
justícia social, consum respon-

sable i sostenibilitat.


