REUNIÓ AMB FORCES POLÍTIQUES DE LA PAERIA
: Ens reunim
amb les formacions polítiques amb representació a la Paeria. Els hi
lliurem un dossier que posa de manifest molts dels
problemes/demandes existents a la zona d’actuació de la nostra
Associació. El dossier es pot consultar accedint a la nostra web.
Podeu completar i millorar el dossier fent aportacions mitjançant
email, web, Facebook o telefon. Es tracta d’un dossier viu que s’anirà
actualitzant contínuament
.

INQUIETUD ENTRE ELS VEÏNS, AMB LA PROTECTORA
D’ANIMALS D’AMICS DEL SEGRIÀ
: Una entitat privada pretén
construir una protectora d’animals en les proximitats de l’àrea
d’influència de la nostra associació. Durant aquests dies estan
apareixent diversos articles de premsa que podeu consultar a la
web. Segons manifestacions del Sr. Ros al diari Segre, “no
permetrà el trasllat de la protectora d’animals”. Tot i així, el dia 30
de juny va entrar la petició formal a l’Ajuntament per la seva
aprovació

LA PAERIA MILLORA LA MOBILITAT I INCREMENTA LA
SEGURETAT VIAL AL PASSEIG ONCE DE SETEMBRE
:
L’Ajuntament finalment ha fet un pas de vianants elevat al Passeig
Once de Setembre amb Carrer Mart, amb l’objectiu de potenciar els
entorns escolars segurs a la ciutat. Ha sigut una reivindicació històrica
de l’AAVTdG i de molts veïns de la zona.

GRUP FUTBOL DEL TURÓ DE GARDENY: 
El passat 5 de juny,
es va iniciar l’activitat de futbol. Aquesta iniciativa és voluntària i
convida a tot el veïnat a sumars’hi, per fer barri i salut. Es
realitzaran tots els dijous del mes de juny i continuarem tot el mes
de juliol anirem informant. Et pots apuntar a l’activitat a la web.
Continuem entrenant tots els dijous, uns hi esperem a la porta de
la seu de l’associació INS Templers

NOVA PLAÇA
: Des de principis de maig, disposem d’una nova plaça
amb 4 bancs. Aquesta està ubicada entre l’edifici Residencial Alosa i
la Ludoteca tal com va anunciar la corporació municipal de
l’Ajuntament en la reunió que es va dur a terme a la Penya
Barcelonista el dia 29 d’abril.

REUNIÓ ASSOCIACIÓ FUTUR
: El passat dia 1 de juny, La Junta
de l’AVVTdG es va reunir amb l’Associació Futur. Vam
intercanviar impressions i formalitzar noves estratègies per cercar
solucions en l’existent fractura social al barri de la Mariola. Més
informació a la web heu de ser socis per visualitzar l’acta

GRUP CAMINADOR DEL TURÓ DE GARDENY:
Es van ampliar les
jornades del grup caminador del Turó de Gardeny a tots els dimarts
del mes de juny, concretament els dies: 2, 9, 16 i 30 de juny. Ha estat
una experiència molt divertida, ens hem conegut, hem fet barri i a més
a més hem fet una miqueta d’exercici. Ara toca descansar i renovar
forces per a poder endegar la segona edició al setembre.

APUNTAT A LA BORSA DE VOLUNTARIS A LA WEB
:
Desitgem que participis en totes les activitats que puguis i si tens
ganes i una mica de temps puguis organitzar una activitat.
Et demanen un petit esforç ,i que omplis un formularia que hi ha
a la web
Gràcies!!!!

DEBAT VEÏNAL, NOVA CONCESSIÓ LARIDA OCI O DESCANS
VEÏNAL
: El veïnat no considera que el descans es pugui “vendre” al
millor preu. La Junta ha treballat amb el tema i ha recapitulat
informació posantse en contacte amb l’ajuntament per mostra la seva
preocupació pel fet que la societat adjudicatària i l’oferta que sembla
guanyadora, puguin ser el mateix grup de socis o similars que
anteriorment han portat a terme l’activitat.

APROVADA LA REPARCEL∙LACIÓ URBANÍSTICA DE
TERRENYS ENTRE ELS CARRERS JOC DE LA BOLA I
FERRAN EL CATÒLIC
: La Paeria ha aprovat inicialment un pla
que afecta la parcel∙la UA65. És important pel nostre barri, ja que
és l’inici de la desitjada obertura del vial Once de Setembre les
obres, segons ens va comunicar l’Ajuntament de Lleida,
començaren a finals d’estiu.

PROSSEGUEIXEN ELS TREBALLS DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA: 
L’Ajuntament de Lleida ha reiniciat, recentment, els treballs de
demarcació i consolidació dels accessos al que serà el futur Museu de la Ciència de Lleida. L’Associació, ja des d’un primer moment, exigí
a la Paeria la seva finalització en el temps més breu possible ,ja que una infraestructura com aquesta millorarà considerablement els
espais adjacents i, al mateix temps, serà una oportunitat d’oci més per a la ciutat i per al barri.
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Si vols ser soci, pots omplir aquesta butlleta. La quota anual és de 
20 euros l’any per família
. Automàticament
tots els membres de la família passaran a formar part de la mateixa si així ho desitja el nou soci, i se’ls expedirà
un carnet a cada membre de la família.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TURÓ DE GARDENY
DADES PERSONALS:
NOM I COGNOMS:
NIF:

DATA DE NAIXEMENT:

ADREÇA:

CODI POSTAL:

TELÈFONS:

EMAIL

ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR QUE TAMBÉ SERAN SOCIS:
NOMS I COGNOMS

D.N.I.

DATA DE NAIXEMENT

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA1
TITULAR DE LA LLIBRETA O CC

C.C.C:

___ ___ ___ ___ 

___ ___ ___ ___  ___ ___ 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin presentats per l’Associació
de Veïns Turó de Gardeny de Lleida a nom meu

Localitat, data i signatura

En el cas de no facilitar el C.C.C. pot realitzar l’ingrés de la quota al c/c de l’Associació Veïnal Turó de

Gardeny: 31400001950011445300 indicant al concepte nom i cognoms de l’associat.
1
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