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2. Ubicació de la zona d’influència de la AAVV
Turó de Gardeny
La zona d’influència de l’Associació de Veïns Turó de
Gardeny comprèn la següent delimitació urbana;
1. al 
Nord
, pel Carrer Joc de la Bola i el Camí de
Vallcalent (Partida Vallcalent Nord)..
2. al 
Sud
, per l’Avinguda de l’Exèrcit.
3. a l’
Est
, pel Passeig de Ronda, Carrer Cardenal
Cisneros i el Carrer Ferran el Catòlic.
4. a l’
Oest
per la Travessera de la Serra de Canelles.

3. Principis rectors de l’AVV Turó de Gardeny
Els principis rectors de l’Associació de Veïns Turó de Gardeny són, en general, defensar els
interessos de les persones veïnes del nostre barri i, en particular, els interessos dels nostres
associats en el si de la realitat del nostre barri a fi d’aconseguir la millora constant de la
qualitat de vida de totes les persones que hi conviuen; crear una atmosfera òptima de
convivència entre tot el veïnat, amb la resta de ciutadans de la ciutat de Lleida i en el si
d’una ciutat moderna, democràtica i èticament responsable amb el seu entorn.

4. Motivació del present dossier
Aquest dossier pretén descriure la realitat en la qual es troba la zona d’influència de
l’Associació de Veïns Turó de Gardeny, descriure i confeccionar un llistat de les principals
mancances que hi trobem, així com a proposar possibles solucions, alternatives i/o millores.
Tot això fruit del consens, la reflexió i treball del nostre veïnat.
Han estat moltes veus les que ens han encomanat aquesta tasca. Des de fa molts anys la
zona d’influència de la nostra associació no ha rebut tota l’atenció que, al nostre entendre,
ha de tenir una barriada com la nostra. És per això que van decidir, per clam popular, la
creació de la nostra Associació. De la seva constitució emanà l’encàrrec de confeccionar un
dossier amb totes les mancances del nostre barri per tal que les autoritats competents en
tinguessin constància i, conseqüentment, actuessin en pro de la seva immediata solució.
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5.Composició d’aquest Dossier
El dossier està estructura en dos parts. Una part introductòria que pretén donar a conèixer
l’Associació de Veïns Turó de Gardeny a les persones que tinguin l’oportunitat de llegir i
estudiar aquest treball. Una segona part on s'exposen les principals mancances, necessitats
i/o propostes de millora en la zona d’influència de l’Associació
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6. ÀMBIT ZONAL
6.1.ZONA VERDA, corresponent a l’area del
carrer Albert Porqueras
6.1.1. Zona confrontant al carrer Albert Porqueras.
La zona referida es caracteritza per tenir un veïnat populós,
principalment amb parelles joves amb fills. Aquesta situació implica
la necessitat de gaudir d’un o dos vehicles per família. Aquesta necessitat és veu frustrada
per la mancança d’espais per aparcament i,pel creixement lògic i natural del nombre de
veïns amb edat de treballar i/o amb edat de conduir.
Aquesta mancança d’aparcaments s’ha vist remeiada, provisionalment, per l’autorització
que l’Ajuntament de Lleida ha donat als veïns per poder aparcar en el terreny confrontant a
la vorera nord del carrer Albert Porqueras, però en línia perpendicular respecte la vorera
esmentada.
Malauradament, per poder accedir a aquest espai provisional d’aparcament el veïnat, amb
l’autorització donada en el seu dia per l’Ajuntament de Lleida, es veu obligat a entrar per la
zona del pas de vianants i transcorre per damunt de la vorera fins a trobar l’espai adient per
poder aparcar el vehicle.
Aquest ús d’un espai reduït d’aparcament indegudament condicionat fa que en moltes
ocasions el terreny esdevingui una fanguera quan plou o un niu de clots pel pas dels
vehicles. A més a més, el pas dels vehicles per sobre de la vorera comença a deteriorar la
seva fermesa i, possiblement, en no gaire temps, serà impracticable per als cotxes i per als
vianants.
Per altra banda, aquest aparcament provisional forma part d’un terreny, actualment
classificat com a rústic, on existeixen restes d'obra i altres escombraries; és habitual
veurehi com proliferen petits abocadors il∙legals. Tot això fa que, de tant en tant, s’hi
observin toxicòmans drogantse i d’altres situacions incivicament semblants, així com, en
determinades ocasions, es realitzen petits furts aquests últims mesos s’han produït queixes
que es roben matricules i forcen draps.
Per tot això,
Sol∙licitem
:
L’habilitació adequada d’aquest terreny per utilitzarho de pàrquing amb totes les garanties,
la qual cosa es podria aconseguir mitjançant:
1. L’ampliació al llarg de tota la seva longitud, de la franja actualment utilitzada com a
aparcament, de tal manera que els vehicles no haguessin de passar per sobre de la
vorera i per tant, haguessin de passar per aquest nou espai ampliat;
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2. facilitant una entrada a l’esmentat espai d’aparcament per tal
de no haver d’entrar per la zona del pas de vianants anteriorment
referit;
3. cobrint l’espai d’aparcament amb grava o altre material que
evités el deteriorament d’aquest espai; i
4. amb la cobertura d’aquest espai amb una senyalització
horitzontal i/o vertical adient.
La neteja sistemàtica de la brossa i altres restes perilloses de
provocar incendis, males olors i/o situacions desagradables pel
veïnat i la ciutadania
La vigilància sistemàtica d’aquesta zona, per evitar la proliferació d’abocadors il∙legals.
La senyalització de la velocitat i presència policial per fer complir la normativa i prevenir
aquests furts i impedir la lliure circulació de drogues i altres tripijocs que de tant en tant es
materialitza en aquesta zona del nostre barri.
La reposició de les rajoles de la vorera referida que ja no hi són o que estan trencades.

6.1.2. Vorera sud del carrer Albert Porqueras
Un fet que causa moltes molèsties a bona part del veïnat és el fruit dels arbres plantats en
les dues voreres del carrer Albert Porqueras. Concretament, aquesta espècie arbòria, 
Melia
Azedarach omple ràpidament la superfície de les dues voreres que acompanyen el carrer.
Hi ha uns 30 exemplars plantats al llarg del carrer, per la qual cosa, el volum de fruit caigut
sobre el terra és considerable. Conseqüentment, al trepitjar aquest fruit es desprèn una
substància que provoca molt mala olor; a més a més, a vegades produeixen lliscaments a
causa de la seva morfologia esfèrica; al mateix temps, hem de ser conscients que es tracta
d’un fruit tòxic que produeix la mort dels mamífers que els ingereixen (gossos)
Per altra banda, el carrer, segons la nostra opinió, no es neteja amb assiduïtat.; o almenys,
no es neteja en moments puntuals com durant els dies en què els arbres perden el seu fruit
(la qual cosa evitaria molts dels problemes indicats en el paràgraf anterior).
Al mateix hem de dir que, aquests arbres no són esporgats correctament ocasionant, en
molts casos, un creixement inadequat del mateix arbre així com una imatge negativa envers
el veïnat i la ciutadania en general.
Finalment, el carrer (voreres i carrer en general) pateix sovint d’actes incívics que podreixen
malestar entre tota la comunitat. Hi ha brutícia derivada del passeig de gossos (excrements)
i d’altres, De tant en tant, algun mur és grafitejat i, ocasionalment, hem detectat que
ciutadans de Lleida aprofiten aquest carrer per reparar els seus cotxes, fer tripijocs de tota
mena, i d’altres activitats il∙lícites i/o incíviques.
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Per tot això,
Sol∙licitem:
Una neteja acurada i periòdica que permeti gaudir als ciutadans d’un
carrer endreçat i saludable evitant la proliferació d'abocadors il∙legals
a la zona.
Una poda acurada i equilibrada que permeti a l’arbre viure i créixer
amb naturalitat i als vianants gaudir d’un carrer net i harmoniós.
Una campanya de conscienciació pels veïns per al tema d’excrements de gossos, advertint
durant un període de temps a través d'agents cívics, campanya Ajuntament, etc. Una
posterior denuncia pel tema d’excrements de gossos després de campanya de
conscienciació, mai abans
Adequació de lloc per passeig lliure de gossos.
L’ habilitació d’un pas de vianants en aquest carrer.
La connexió del carrer Albert Porqueras, amb la rotonda de la pujada del Nord del Turó de
Gardeny, tal i com es va projectar al seu dia.
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6.2 ZONA ROSA 
Part Sud Residencial -entre
Ludoteca/bressol Gardeny i Residencial Alosa-

6.2.1. Part Oest Xoperal
Fa poc es van talar dos arbres del xoperal situat en aquest indret.
Actualment queden 2 pollancres de la mateixa edat que els referits
anteriorment, amb grans branques seques i gruixudes, que en dies
d’aire i pluja amenacen caiguda, podent causar greus danys als veïns
que passegen per la zona.
La existència d’un canal de reg, comporta un perill per a menors que juguen a tirar tota
classe d'objectes. A més a més comporta males olors i proliferació de mosquits i altres
insectes.
No existeix cap tipus d'il∙luminació al final d’aquest, juntament amb la falta de vigilància, fa
que s'hagi produït petits furts i robatoris a les plantes baixes dels habitatges propers.
No és estrany veure com persones amb els seus vehicle realitzen tasques de manteniment
(canvi de rodes, olis, etc.)
En les èpoques de calor, la vegetació s’asseca, existint un potencial risc d'incendi.
Per tot això,
Sol∙licitem:
La poda controlada d'aquestes branques sense perjudicar arbres centenaris, on
s'alberguen multitud d'espècies aviaries (Oriols, Picots, Xots, Carderoles, Verdums,
Passarells, etc...) dignes de conservació i observació. No volem i fem una crida ciutadana
perquè no s’elimini el xoperal, sinó tot el contrari, el volem cuidat i en condicions.
Seria saludable el soterrament d'aquesta part del canal per evitar creixement exponencial de
larves de mosquits, mosca negra i tot tipus de rosegadors.
Una neteja sistemàtica de la vegetació seca en les èpoques estiuenques, i altres restes
perilloses dos o tres cops a l’any per evitar incendis i proliferació excessiva de rates.
Una solució definitiva, per l'estat d'abandonament d'aquest terreny xoperal, amb un
projecte final de continuació de la part Est. plaça dels 4 bancs
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6.2.2. Part Est. futur parc
Fa cosa de 3 anys es va habilitar un espai de passeig amb un
compacte de sorra que amb el temps s'ha anat esmicolat, a causa
d’agents externs (com ara la pluja el vent i el nostre propi pas)
Actualment és impossible passejar sense aixecar pols i és inviable
gaudir dels bancs amb total satisfacció, els nens, pares i veïns,
acaben derivant en al∙lèrgies i malalties respiratòries.
Fa poc s'ha posat 4 bancs en aquest espai. Els veïns trobem
encertada la mesura, però la pols, defecacions i miccions impedeixen una utilització correcta
de la futura plaça.
Ell terreny s'ha convertit, sense voler, en un lloc habitual on gossos juguen sense cap
lligament, situació allunyada del objectiu primer lloc de lleure familiar.
Existeixen forats en el sòl, de mida considerable, que en cas de ser trepitjats podrien causar
greus danys als nostres veïns.
El terreny no es neteja amb l'assiduïtat que li correspon, donada la seva ubicació, doncs al
costat existeix l’Escola Bressol Municipal de Gardeny, i és una zona de pas de nens i nenes.
Per tot això,
Sol∙licitem
:
Definir l’espai amb un 
nom
, per poderlo situar a l’espai de la nostra ciutat.
Posar un material més adient per aquest espai, voreres vegetals, terra de cautxú, terra
compactada de gra més gros....etc.
El cobriment dels forats per evitar accidents i deixar el parc en condicions de bon pas.
Senyalització adequada de la zona prohibint l'entrada d'animals. Campanya de
conscienciació veïnal per ferne un ús correcte del parc per mitjà de les autoritats
corresponents.
Redissenyar l’ espai, col∙locant “màquines d'exercicis a l'aire lliure” perquè la ciutadania
pugui practicar esport a l'aire lliure al nostre barri, sense tenirse que desplaçar altre parts
de la ciutat. Entenem que el lloc més adient per aquestes estructures es a la z
ona 1
on hi
estan els bancs.
Tancament perimetral (evitar accidents de menors) amb una tanca de fusta o similar.
Habilitar un espai contigu a la ludoteca i aquest terreny, com a “parc infantil” allunyat de la
carretera, preferentment a la 
zona 2
10
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Els veïns amb animals sol∙liciten contínuament la creació de llocs
destinats a la defecació de gossos  pipicans  i també d’un lloc proper
on estigui permesa la lliure circulació d’aquests sense lligams.
Entenem que l’Ajuntament ha de donar solucions a tots els veïns i per
tant entenem que els veïns propietaris d’animals han de disposar dels
seus espais per gaudir d'ells amb total normalitat.
Entenem que la

localització d'aquest lloc hauria de ser a certa distància dels habitatges.
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6.3 ZONA BLAVA 
Pista esportiva/falda Nord del Turó de
Gardeny/Ludoteca

6.3.1. Pista esportiva
Des de fa un any el veïns disposem de la rehabilitació d'una pista de
l'antic pati del col∙legi/institut de la zona.
Aquesta instal∙lació ha estat netejada en un parell d'ocasions per
voluntaris d'aquesta associació (dies 25 de Maig i 30 de Juny del
present any). Tot i així és habitual recollir brics de sucs, tovallons, restes de menjar, paper
d’alumini, excrements, etc.
A l'empedrat lateral creix vegetació, degut a que la pista no es neteja amb la freqüència
adient.
Les pedres dels laterals de la pista roden al camp de joc, i cal anar escombrantles per a
una correcta pràctica de l'esport i per evitar lesions.
Agraïm l’ajuda dels alumnes i equip de mestre de l'Institut Gardeny, que en hores d’esbarjo
escombrem la pista, per treure les pedres esmentades anteriorment.
La pista no disposa d’il∙luminació, a l’hivern és impossible utilitzarla a partir de les 18:00h.
S'haurien de revisar soldadures de les porteries, doncs hem observat principi d’oxidació.
El filat que limita la instal∙lació està apunt de caure. És possible que l’hagin preparat per
furtarlo.
Tot i existir dos entrades al recinte aquesta instal∙lació roman sempre tancada. Els veïns
accedeixen camp a través.
Per tot això,
Sol∙licitem
:
Neteja més contínua de la pista i eliminació de les voreres amb pedres i substitució
d’aquestes per un altre material més adient.
Revisió de la seguretat dels elements comuns porteries, filat.
Focus de llum nocturna amb temporitzador a demanda (per estalviar).
Claus del complex u obertura / tancament d'aquest, amb un horari consensuat entre veïns i
Ajuntament.
Prohibició d’entrades d’animals.
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Font d’aigua propera.
Bancs per seure.
Un nom per la pista, per donarla a conèixer al barri i a la ciutadania
lleidatana.
6.3.2. Cara sudLudoteca
En aquesta zona existeixen greus deficiències, doncs, hi ha uns
ferros que suposen un perill per als nens i grans que intenten gaudir
de la instal∙lació i es veuen forçats a passar per aquest passadís,
perquè la instal∙lació esportiva roman sempre tancada.
No existeixen voreres d’accés al voltant de la ludoteca, actualment només existeix vorera
per la cara Nord i Est Passeig Onze de Setembre.
Trobem voreres amb desperfectes o trencades al voltant de la Ludoteca.

Per tot això,
Sol∙licitem
:
El cobriment de les lloses fora de lloc per evitar accidents i deixar la vorera en condicions de
bon pas.
S’hauria de fer voreres d’accés al voltant de tota la ludoteca cares Oest i Sud

6.3.3. Faldilla nord del Turó
Com es pot observar en les fotos, la faldilla nord del Turó de Gardeny, està en un estat
lamentable, no existeix una neteja de la zona.
Fa menys d'un mes, part d'aquesta vegetació es va incendiar, gràcies a la ràpida actuació
del Cos Municipal de Bombers de la nostra ciutat, es va evitar una catàstrofe.
Per tot això,
Sol∙licitem
:
S'hauria de repoblar tota la faldilla del Turó amb espècies vegetals autòctones, que
prevenen l'erosió del terreny i eviten incendis.
És necessari recuperar el Turó com a pulmó verd per la ciutat, concorde als projectes
passats i futurs.

14

Dossier sobre la situació, necessitats i proposta de millores de la zona d’influència de
l’Associació de Veïns de Turó de Gardeny

15

Dossier sobre la situació, necessitats i proposta de millores de la zona d’influència de
l’Associació de Veïns de Turó de Gardeny

16

Dossier sobre la situació, necessitats i proposta de millores de la zona d’influència de
l’Associació de Veïns de Turó de Gardeny

6.4 ZONA GROGA 
Parc infantil Horitzó/petanca

Gespa amb deficiència de reg (clots groguencs o sense herba).
A la zona trobem molts excrements. Ens han arribat diverses
queixes a la nostra web 
aavvturogardeny.ddns.net
, d'esportistes
que fan els seus exercicis físics a la zona i ens expliquen que és
impossible gaudir de la gespa per a aquest fi.
A la zona existeixen arbres morts o creixement lent, comparant amb
els del voltant.
El veïnat, molt sovint de matinada es queixa de sorolls inquietants, crits, baralles contínues
(sobretot en aquests dies que comença la calor). Ens expliquen que tot plegat no els deixen
dormir per les nits i que la seva qualitat de vida està minvant per aquesta raó.
Ens comenten que malgrat posarho en coneixement dels agents de policia, aquests només
fan acte de presència sense fer detencions ni amonestar aquest desordre públic.
El parc infantil està ple de forats i brutícia, els nens ja no poden jugar sense posar en risc la
seva salut.
Els bancs i tanca estan molt deteriorats.
L'aigua de la pluja ha erosionat el terreny, fentlo inviable per al joc dels nens.
El parc infantil de jocs no té nom.
Per tot això,
Sol∙licitem
:
Una neteja acurada i periòdica de la zona peatonal y de la gespa, que permeti gaudir als
veïns d’un carrer endreçat i saludable.
Substituir la terra per un altre element més adients i tou a les zones de caiguda dels
menors, conservant la terra en aquells llocs on sigui insubstituïble o necessària.
Crear zona de drenatge per evitar rierols quan plou.
Una poda acurada i equilibrada que permetin als arbres viure i créixer amb naturalitat.
Talar/restituir els arbres morts existents en aquesta àrea.
Ficar un nom al parc infantil, per donarlo a conèixer al veïns i a la ciutat de Lleida.
Demanem un nombre d’efectius policials més alt amb patrulles permanents a tot el barri i
els seus voltants.
Remetentnos als problemes existents al voltant de la barriada, és evident, que fa falta més
presència policial de la que existeix actualment, amb un pla de mesures exemplaritzants,
17
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per evitar el desordre públic, la lliure circulació de drogues, els
robatoris, etc.
Fem ressò d’una demanda ciutadana dels nostres socis i veïns,
considerem que ficant una xarxa de vídeovigilància per tota la zona
on es produeixen baralles, robatoris, etc., es podria identificar els
subjectes que realitzen els esmentats actes incívics.
Pensem que la presència d’aquestes càmeres tindrien efecte
dissuasiu sobre els subjectes que fan activitats fora de la llei.
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6.5 Zona Vermella 
Passeig Onze de Setembre

En el Passeig d’Once de Setembre, existeix una zona sempre plena
d'escombraries  entre contenidors de reciclatge . Aquest problema el
provoquen indigents, famílies amb problemes econòmics i socials que es
dediquen a remoure aquests contenidors en busca d'objectes per obtindre
un benefici econòmic, en conseqüència deixen allò que no reutilitzen fora
d'aquests contenidors, provocant un impacte visual sever per la ciutadania
que passeja o desplaça per la zona.
A la rotonda de confluència dels carrers Once de Setembre, Albert Porqueras i Pius XII. Per
la nit, molt sovint, es fan carreres de cotxes, amb derrapades salvatges que produeixen un
soroll molt desagradable, generalment de matinada. És fàcil trobarse amb nens, animals
gallines, gossos que sense cap norma de civisme creuen la rotonda, juny d'adonarse del
perill que corren, conductors han estat a punt de sofrir un accident.
Considerem que l'Avinguda d'Once de Setembre hauria d'existir íntegrament des de la
rotonda de Carrer Rossinyol amb Avinguda Once de Setembre fins a rotonda de Passeig
Once de Setembre amb Carrer Pius XII, creiem que és una obra primordial en particular per
als veïns de la zona i en general per la ciutadania de Lleida, doncs, és tracta d'un dels
carrers amb major ús i connectivitat de la ciutat juntament amb el Gran Passeig de Ronda.
Existeix la mateixa problemàtica amb el fruit de la 
Melia Azedarach
, que a la Zona 1 color
groc
En aquest indret, fa temps que ronden gossos que borden i udolen per les nits, destorbant el
descans del veïnat.

Per tot això,
Sol∙licitem
:
Una poda acurada i equilibrada que permeti a l’arbre viure i créixer amb naturalitat.
Un control de les autoritats més acurat per mantenir l'ordre de les escombraries per tal
d’evitar imatges com les que publiquen al final d'aquest apartat.
Opinem, que els contenidors de reciclatge haurien d’estar soterrats, per evitar l'esplai
d’escrombraries, d’aquesta manera, acabaríem d'una vegada per sempre amb aquest
problema. Els ciutadans i veïns podríem gaudir d’un carrer més net i harmoniós.
La construcció de tot el vial de l’Avinguda Once de Setembre.  Entre rotonda carrer
Rossinyol i rotonda carrer Pius XII
Treure cartell que anuncia l'inici de l'obra de la Ludoteca Infantil de Gardeny, doncs
entenem que ja fa anys que es va finalitzar.
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La posada en marxa d’un dispositiu municipal que pugui eradicar el
vandalisme i les curses automobilístiques, amb major presència policial,
per així evitar, possibles accidents. Seria bo ficar càmeres de
vídeovigilància, radars, etc., per evitar les accions incíviques d’alguns
conductors, que posen en perill la seva pròpia vida i la dels altres.
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6.6. ZONA BLAVA Z
ona cardenal cisneros/Museu.
Trobem faroles enmig de les voreres. És fa inviable anar
per la vorera sud d’aquest carrer amb un cotxet de nen
petit.

És greu, al nostre entendre que una persona amb discapacitat no pugui passejar per aquest
tram.
A la faldilla Est de Turó de Gardeny persisteix el problema de la vegetació comentat amb
anterioritat .número 6.3.3. zona blava
Persisteix el problema d'incivisme amb els contenidors de rebuig grisos comentat en el
punt anterior número 6.5. zona vermella
Les petites zones enjardinades que existeixen a la pujada del turó per aquesta zona, estan
plenes d’escombraries, a l'igual que els seus murs.
Considerem, que la cruïlla entre Cardenal Cisneros i la pujada al Turó és perillosa per la
seguretat viaria, es creen llargues cues en hores puntes, i això crea angoixa als conductors
que molt sovint passen el semàfor en vermell accelerant més del compte, etc. A més a més
és un punt d'obligatori pels vianants i conductors que volen accedir al Parc científic i
Tecnologic o a la discoteca de Gardeny en èpoques estiuenques.
L'obra del Museu Científic,és molt important per a la ciutat de Lleida, entenem que ha de ser
un punt de confluència entre el barri i la ciutat, creiem que és necessari i prioritari finalitzar
l’obra i no deixarla en l'oblit.
Per tot això,
Sol∙licitem:
Eixamplament de la via Cardenal Cisneros per als vianants, amb les mesures genèriques
corresponents, evitant els indesitjables estrenyiments .
Posicionar els fanals en al lloc corresponent de la vorera, on no enutgin als vianants.
Un control de les autoritats més acurat per mantenir l'ordre de les escombraries, per tal
d’evitar que aquest problema es converteixi a la llarga en un problema més greu.
Neteja i adequació dels diferents murs que envolten la falda del turó, així com l'adequació
de les petites zones enjardinades i el reg de la zona boscosa del Turó que en el seu
moment ja es va condicionar a tal efecte.
Construcció d'una rotonda en la cruïlla entre Cardenal Cisneros i la pujada al Turó.
Finalitzar l’obra del Museu Científic de Lleida.
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6.7. ZONA LILA 
pujada Nord al Turó/Plana
Turó/Castell dels Templers

6.7.1. Pujada Nord al Turó
La pujada nord al Turó, corre un risc d'incendi molt
gran. Pensem que la combinació de cotxes amb vegetació seca és molt perillosa.
Per tot això,
Sol∙licitem:
Una neteja exhaustiva de la zona.
Una reestructuració del lloc, amb la implantació de bancs i zona verda.
Font per a ciclistes i vianants, amb la màxima de potenciar la pujada i no quedi en l'oblit
dels veïns de la zona.

6.7.2. Plana del Turó
Els empresaris establerts en el Parc volen sentir la ciutadania més propera. Veuen
necessari l'obertura d’un parc infantil per donar vida a la Plana del Turó.
Com a coneixedors de situacions passades, considerem que tota la zona hauria de comptar
amb una il∙luminació correcta, per així evitar un mal ús de les zones verdes actuals i futures.
Evitant situació incíviques derivades del consum d'alcohol, drogues, etc...
Trobem que existeix moltíssima brossa (fustes, mobles) per els voltants de la futura zona
d’oci de Gardeny, piscina i entorn d’aquesta.
Per tot això,
Sol∙licitem:
La nostra Associació junt amb les empreses establertes al Parc científic i tecnològic, veiem
necessari fer un parc infantil al Pla del Turó.
Referent a la futura discoteca, desitgem que la futura concessionària compleixi tota la
normativa Municipal i tot el plec de condicions, estem convençuts que és possible una
convivència entre veïns i oci nocturn, amb el respecte com a màxima.
Una neteja acurada i periòdica que permeti gaudir als ciutadans d’un Parc endreçat i
saludable evitant la proliferació d'abocadors il∙legals.
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7. CONCLUSIÓ:
El dossier que hem realitzat, contribueix de manera molt important a identificar i ressaltar els
punts que al nostre entendre, són deficiències històriques de la zona on residim.
No és el nostre objectiu tan sols denunciar, sinó posarnos a disposició de totes les forces
polítiques i especialment de l’Ajuntament de Lleida per contribuir de manera activa amb
l'objectiu final de buscar solucions als problemes que plantejem.
Per tot això, pròximament tenim l’objectiu de reunirnos amb totes les forces polítiques de
l'ajuntament que vulguin escoltarnos.
En els temps que corren, som conscients que hi ha problemes de major envergadura als
exposats en aquest dossier, per això, apreciem i agraïm l'interès que teniu pel nostre treball.

La Junta Directiva
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8. DADES DE L’ASSOCIACIÓ:
Direcció
AAVV Turó de Gardeny
Pg. Once de Setembre 137
25003 Lleida

Telefon
644 38 35 82

Email
turodegardeny@gmail.com

Web
:
aavvturogardeny.ddns.net

Facebook
:
Associació Turó de Gardeny
https://www.facebook.com/associacio.turodegardeny?fref=ts
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