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Lleida, a 19 de setembre de 2013.

Sr. Regidor de Medi Ambient i Horta,

ens dirigim a Vostè per fer-li arribar una relació de queixes per part del veïnat
de  l’àmbit  d’actuació  de  l’Associació  de  Veïns  que,  per  decisió  popular,
nosaltres representem.

Tot i així, hem de comunicar-li que el nostre propòsit no és un altre que el de
contribuir a millorar la convivència de la ciutadania en el nostre barri, participar
en la divulgació, assessorament i promoció d’activitats i iniciatives lúdiques, de
civisme  i  de  qualsevol  altra  mena  que  pugui  repercutir  positivament  en  el
benestar del barri i dels seus ciutadans.

Es per això que li fem arribar la dita relació de queixes demanant-li, al mateix
temps, que en la mesura del possible i tenint en compte la situació delicada que
en  es  troba  els  nostre  barri,  es  pugui  solucionar  en  breu  els  incidents  a
continuació relacionats:

1. La falda del Turó de Gardeny, limítrof amb el C/Cardenal Cisneros,
presenta  símptomes  de  clar  abandonament  i,  conseqüentment,
brutícia (arbres caiguts, brossa, plantes seques amb el conseqüent
risc d’incendi que això suposa, etc) la qual cosa genera un malestar
general entre els residents així com de la gran quantitat de visitants,
turistes i d’altres que passen continuadament pel barri al dirigir-se al
Centre  Tecnològic  i  Agroalimentari  de  Gardeny,  així  com a  altres
indrets... 

Per tant, demanem, en la mesura del possible, la neteja de la zona
del Turó de Gardeny esmentada, així  com la poda dels arbres allí
ubicats, la retirada del material vegetal mort, la retirada de les terres
mogudes durant la construcció de la primera fase del futur Museu de
la Ciència de Lleida i allí amuntonades,  així com un condicionament
digne per la zona perdurable en el temps.

2. Els contenidors de brossa i reciclatge ubicats als carrers Cardenal
Cisneros, Albert Porqueras i passeig Onze de Setembre ubicats en el
Barri  Turó  de  Gardeny,  presenten  una  brutícia  continuada
conseqüència  de  l’ús  que  gent  fa  d’ells,  principalment,  pel  fet  de
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llençar  els  residus  fora  dels  contenidors  per  tal  de  no  obrir  les
corresponents tapes. S’ha de dir que la brutícia és tal que, inclòs, pot
arribar a ser un focus d’infecció del barri; amb l’agreujant de què a
pocs metres es trobem ubicats un institut,  una escola, uns Escola
Bressol, una Ludoteca, un centre maternoinfantil, bars i negocis varis.

A  tot  això  s’ha  d’afegir  la  mala  imatge  que  per  a  Lleida  implica
aquesta situació, sobretot, pel fet de què aquests carrers són l’accés
natural al Turó de Gardeny amb les entitats que allí hi ha instal·lades.

Per  la  qual  cosa,  demanem,  en  la  mesura  del  possible,  però  de
manera  prioritària,  el  soterrament  dels  contenidors de brossa i  de
reciclatge dels carrers esmentats.

3. La zona de pas i ajardinada situada entre el Centre Maternoinfantil
del  barri  i  la  part  de darrera de l’Edifici  Horitzó (passeig Onze de
Setembre) presenta, de manera continuada, etapes de gran brutícia i
actes  incívics  en  general,  destacant  la  massiva  concentració
d’excrement de gossos que impedeixen el pas de vianants així com
el  gaudi  de  la  zona  pels  veïns  en  particular  i  de  la  ciutadania
lleidatana en generals. 

A més a més, el parc infantil allí situat és pràcticament inaccessible
pel veïnat al trobar-se brut, amb el terra no uniforme, ple de forats...

Per la qual cosa, demanem que, en la mesura del possible, es netegi
continuadament  aquesta  zona,  es  limiti  l’accés  a  gossos  i  se
senyalitzi,  acuradament,  les zones destinades al  pas o passeig, al
esbarjo de nens amb cartells explicatius sobre la necessitat de una
convivència cívica i correcta de tots i totes i es remodeli el terra del
parc allí situat.

4.- Darrera de l’Edifici Alosa (Passeig Onze de Setembre) la Paeria
va  condicionar  un  espai  pel  gaudi  de  veïns  i  ciutadans.
Malauradament, aquest espai ha acabat sent un punt de retrobament
de gran part del gossos del nostre barri així com d’altres barri limítrofs
de tal manera que, molt sovint, és impossible entrar-hi a causa de la
quantitat d’excrements de gossos allí dipositats.

Per  la  qual  cosa  demanem,  en  la  mesura  del  possible,  la  neteja
continuada  d’aquest  espai,  la  prohibició  del  pas  de  gossos,  el
desplaçament del dipòsit  d’excrements d’animals allí  ubicat al  límit
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entre l’espai en qüestió i el passeig Onze de Setembre, la col·locació
d’una  tanca  d’ajardinament  que  delimiti  l’espai  amb  el  carrer,  la
col·locació  de  senyals  i  panells  informatius  de  sensibilització  a  la
ciutadania  de  la  importància  de  mantenir  els  espais  públics  en
perfectes condicions pel gaudi d’ells per tots i totes.

Tot i això, entenem la necessitat de ubicar en les proximitats del barri
un espai d’esbarjo pels animals de companyia tan abundants en el
nostre barri així com en els barris pròxims.

5 Entenem que és necessari i urgent iniciar una campanya cívica al
barri per intentar conscienciar al veïnat de la importància de seguir les
regles cíviques determinades per la Paeria per tal de poder conviure en
pau i tranquil·litat.

Esperant la seva comprensió i solidaritat amb les propostes anteriorment
exposades, aprofitem per saludar-li,

Adolfo Roque del Pozo

President de l’Associació Veïnal
Turó de Gardeny


