
Moció de la CUP de suport a la campanya «A l’estiu volem aigua! Piscines 
públiques per a les classes populars» 

Aquest estiu les joves de classe treballadora, fartes de la manca de serveis públics dignes,
reivindiquem l'acompliment del nostre dret al lleure i a gaudir de piscines a l'aire lliure per totes.
Volem deixar  clar  que no ens resignarem a passar  calor  per  no poder-nos  permetre  l'aire
condicionat o les piscines privades. És una qüestió de salut, però també constitueix l'afirmació
de què volem una vida digna. Una vida que no només sigui treballar, sinó també gaudir. 

Les habitants de Manresa només disposem d'una piscina municipal d'estiu molt petita, cara
(entrada de 6 a 7 euros per dia) i que a més també té la funció de piscina esportiva, amb les
molèsties que comporta barrejar ambdues activitats per a l'usuari. Aquesta extensió és entre 5 i
20 vegades per càpita inferior a la d'altres municipis de la comarca, i això no ens sembla lògic
ni  just.  Creiem que cal  projectar nous espais públics adequats al bany i  al lleure:  per això
apostem per la creació d'una piscina municipal d'estiu a la ciutat, a l'aire lliure i gratuïta i/o amb
preus populars. Així mateix, proposem que aquesta sigui finançada amb un impost que gravi les
piscines privades, redistribuint d'aquesta manera la riquesa en favor de la classe treballadora.
Les joves no sempre podem anar als  pobles propers,  on hi  ha piscines grans i  pensades
perquè la població pugui refrescar-s'hi i  gaudir-hi a l'estiu. Tampoc ens podem permetre les
cares entrades a les piscines o l'aire condicionat per no passar calor. Encara menys que tot
això, podem construir-nos piscines privades. Per això, reclamem una piscina, perquè tenim el
dret a poder gaudir d'una activitat tan popularitzada i també necessària com banyar-se a l'estiu.

Des d'Arran  Manresa  també volem posar  de  relleu  com les  piscines  privades malgasten  i
contaminen l'aigua perquè uns pocs puguin gaudir-ne, i plantegem la construcció d'una gran
piscina publica com l'alternativa més ecològica.

Les joves de classe treballadora volem banyar-nos, i exigim a l'Ajuntament de Manresa que
posi els mitjans per poder fer-ho. No entenem la nostra vida sense espais públics on poder
viure  la  nostra  quotidianitat  en  comú,  on  poder  trobar-nos  i  créixer  plegades.  Contra  la
despossessió dels espais comuns, creem comunitat i poder popular.

És per tot això que proposem els següents acords:

1.- Creació d'una piscina municipal d'estiu, a l'aire lliure, o ampliació de les existents, adequada
a la mida de la ciutat i gestionada de forma pública.

2.- L'accés a ella ha d'estar regit per preus populars, que no impedeixin l'entrada a cap de les
manresanes. S’estudiarà la manera de gravar les piscines privades per tal de poder finançar-la
en cas que sigui necessari.

3.- Es començarà a construir abans que acabi l’actual legislatura.

No obstant, el Ple decidirà

Gemma Tomàs i Vives GM de la CUP

Manresa, 14 de juliol de 2017


