
NOTA INFORMATIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE 
VEINS TURÓ DE GARDENY DE LLEIDA

Benvolguts/benvolgudes,

Avui dia 11 de desembre de 2012 representants de la nostra 
Associació hem assistit a una reunió protocol·lària amb la Sra. Dolors 
Ardiaca (Regidora de Participació de l’Ajuntament de Lleida). 

La Sra. Regidora, molt atentament, s’ha mostrar molt interessada en 
conèixer la nostra Associació i, al mateix temps, s’ha mostrat molt 
receptiva a les nostres inquietuds. Ens ha informat dels següents 
passos que, com a associació, hauríem de realitzar en els pròxims 
dies, els quals són (1) realitzar una presentació protocol·lària a la 
Federació de Associacions de Veïns de Lleida, (2) realitzar altra reunió 
protocol·lària amb la Regidora de la nostra demarcació municipal, la 
Sra. Sara Mestres,  (3) realitzar altra reunió amb l’Exc. Sr. Àngel Ros 
i (4) reunir-nos, també, amb els diferents representants de les altres 
Associacions de Veïns de Lleida.

Respecte a la nostra petició d’obtenir un local per tal de poder-nos 
reunir com a Associació, la Sra. Regidora ens ha informat que des 
d’ara tenim a la nostra disposició els espais del Centre Cívic de La 
Mariola. 

També, se’ns ha informat que hem de registrar la nostra l’Associació 
en la Base de Dades d’Associacions de Veïns de la Paeria per tal de 
que l’Ajuntament ens pugui convocar a les diferents reunions que, 
habitualment, aquest té amb els representants de les diferents 
Associacions.

La Sra. Regidora ens ha demanat que, com a Associació, hauríem de 
nomenar un interlocutor per tal de poder-nos comunicar amb la 
Paeria i, al mateix temps, la Paeria es pogués comunicar amb 
nosaltres. Aleshores, tot i que entenem que aquesta persona hauria 
d’estar elegida per tots els nostres associats, mentre no convoquem 
la propera Assemblea d’associats, i si ningú està en contra, hem 
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considerat oportú que fos el nostre Sr. President provisional, Adolfo 
Roque.

Dir-vos també que, a partir d’ara, ja tenim comunicació directa amb 
la Paeria i, davant de qualsevol incidència, dubte o suggeriment, 
podem posar-nos directament en contacte amb el Cap Tècnic de 
participació ciutadana de la Paeria el qual ens atendrà.

Per altra banda, després de la reunió, varem concertat una visita 
protocol·lària amb el Sr. President de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Lleida per demà dia 12 de desembre.

Per últim, aprofitem per a recordar-vos que com a Associació podem 
fer molt pel nostre barri “Turó de Gardeny” i, entre tots, millorar el 
nostre entorn i la convivència entre tot el veïnatge. 

Així mateix, us recordem que necessitem les dades de totes les 
persones que conviviu en la mateixa llar per tal de donar-les a tots 
d’alta com a associats.

Aldolfo Roque
President de la Junta provisional.

Lleida, 11 de desembre de 2012
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