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SEGUIMENT ENVERS LA DISCOTECA DE GARDENY
11 de juliol: La discoteca de Gardeny demanà recuperar el temps perdut pel retard del concurs
17 de juliol: La discoteca de Gardeny només preveu obrir aquest estiu per a algunes festes puntuals
18 de juliol i 19 de juliol: Els veïns de Gardeny comuniquen la intenció de mobilitzar-se contra la discoteca, fem eco a la premsa local -diari Segre-“... van expressar el
nostre malestar pel fet que la nova concessionària de la discoteca de Gardeny tingues previst obrir aquest estiu per a festes puntuals … La falta d'actitud dialogant fins
ara ens indica que la nova discoteca serà més del mateix i no ho permetrem", "va assegurar el nostre president Adolfo Roque, que va explicar que considerem que el
descans dels veïns ha de ser prioritari "a la gresca", per la qual cosa no descarten tallar carrers com a mesura de protesta…. Va afirmar que els sorprèn aquesta
actitud, ja que fins ara els responsables de la concessionària s'havien mostrat disposats a parlar amb els veïns, una cosa que de moment no s'ha produït…”
2 d’agost: Estiu sense discoteca a Gardeny, amb aquest títol al diari Segre, els promotors de la discoteca fan saber a la ciutadania que no obriran finalment en dies
puntuals com pretenien dies enrere.
14 de setembre: La Paeria estudiarà prologar la concessió de la discoteca de Gardeny.
18 de setembre: CIU i veïns de Gardeny demanen canviar d’ubicació la discoteca d’estiu

RODA DE REUNIONS 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 2 de juliol de 2015, ens vam reunir amb Sr. Jose Antonio Clemente i Sr.
Francesc Gabarell en representació de CUP-Crida per Lleida.
El 6 de juliol de 2015 ens vam reunir amb el PP Lleida,, amb la seva
Presidenta Sra. Dolors López, al seu portaveu Sr. Joan Vilella i al Sr.
Oscar Garcia.
El 7 de juliol de 2015 en vam reunir amb el Sr. Carlos González i el
Sr. Txema Muñoz en representació de Comú.
El 9 de juliol de 2015, es fa lliurament del dossier a la Sra. Núria Marín d’ERC.
El dia 9 de setembre ens reunim amb el Sr. Joan Gómez i amb el Regidor del
Barri Turó de Gardeny Sr. Xavier Rodamilans del PSC a l'Ajuntament de
Lleida.

SEGUIMENT D’ACCIONS ENVERS PROTECTORA D’AMICS DELS ANIMALS
4 de juliol: La Paeria diu que la protectora canina no és una activitat adequada a
l’Horta.
10 de juliol: el Camí de la Mariola es mobilitza contra el projecte de la canera.
11 de juliol: La Paeria proposarà una alternativa als impulsors de la Canera de la
Mariola
14 de juliol: s’emet el programa de Josep Cuní, 8 al dia “Els veïns de Lleida, en contra
de la instal·lació d’una gossera”.
16 de juliol: Fèlix Larrosa visita la canera, la Protectora i els Veïns de la Partida de la
Mariola.
17 de juliol: La Paeria planteja que la protectora canina continuï en La Caparella.
23 de juliol: C’s buscarà fórmules de solució a la gossera de la Mariola.
8 de setembre: El Camí de la Mariola presenta una moció de rebuig a la gossera.
23 de setembre: El Govern veta la polèmica nova gossera a l’Horta.

REUNIÓ AMB ELS COSSOS POLICIALS
El 7 de setembre, una representació de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns Turó de Gardeny es va reunir amb responsables dels diferents cossos de seguretat
de Lleida, mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya i Policia Urbana de l’Ajuntament de Lleida, amb la finalitat d’intercanviar impressions i buscar solucions i
alternatives a diferents situacions d’índole conflictiu que s’han anat produint darrerament en les rodalies del barri Turó de Gardeny. Si bé és cert que els actes
vandàlics i incívics han disminuït en el barri en el darrer any de manera considerable gràcies a la intervenció i col·laboració dels cossos policials de Lleida així com a la
col·laboració innegable dels veïns i veïnes del barri, diferents fets puntuals recomanaven la realització d’aquesta reunió. Els cossos policials han respost positivament a
les demandes de l’Associació Veïnal i han valorat la possibilitat d’intensificar la vigilància en punts febles del barri; concretament en aquells punts més sensibles on,
per la seva ubicació, es podrien produir possibles actes delictius com són les zones menys il·luminades i les zones més apartades del trànsit rodat o vianant. Els cossos
policials informaren que aquests punts “febles” són zones propícies a la comesa d’actes delictius però que de vegades aquests punts es poden eliminar o modificar.
Així doncs, en el cas de la zona Turó de Gardeny, amb una bona neteja de la zona arbustiva, d’arbres o rastrolls i l’habilitació de la continuïtat de la circulació rodada i
vianant, mitjançant la connexió dels carrers o vies que encara continuen inacabats, s’evitaria considerablement la realització d’actes delictius. L’Associació Veïnal
exposà als representants policials que aviat farien una petició per escrit als responsables de l’Ajuntament de Lleida demanant la connexió del carrer
Albert Porqueras amb la rotonda que connecta amb el camí d’accés nord al Parc Agroalimentari i Científic de Gardeny així com la neteja d’aquells punts “febles” de la
zona d’influència de l’Associació. Per altra banda, els assistents a la reunió van acordar realitzar una reunió trimestral per tal intercanviar impressions i informar sobre
les diferents actuacions que els cossos policials hagin realitzat al barri i afectin de manera general a la seguretat ciutadana.
Per últim, l’Associació Turó de Gardeny demanà als responsables policials la realització d’una xerrada col·loqui sobre seguretat ciutadana als veïns i veïnes del barri per
tal d’intercanviar opinions i informacions entre els veïns i veïnes i els responsables policials del barri. Es va acordar, atenent que la Reforma del Codi Penal espanyol
s’acabava d’imposar, postergar la reunió al primer mes de l’any 2016

ALERTEM SOBRE INSEGURETAT AL BARRI
A causa dels brots d'inseguretat nascuts en els últims dies al
nostre barri, augment de robatoris i tràfic d’estupefaents,
l’Associació posa a la vostra disposició un nou formulari i una nova
adreça electrònica perquè ens informeu sobre aquests. Les dades
aportades seran gestionades directament pels cossos de seguretat
de l'estat -urbana i mossosLes denúncies són anònimes i no es demana cap dada personal.
Sol·licitem tot tipus de material: vídeos, fotos, etc. que ajudin a la
policia a identificar el problema.
queixes.turodegardeny@gmail.com

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TURÓ DE GARDENY ES REUNEIX AMB LA PROTECTORA D’ANIMALS
Vam rebre els responsables i voluntaris del projecte de la nova protectora/gossera municipal a
la seu de l'Associació. Els tècnics i voluntaris van agrair l'oportunitat d'explicar tant el projecte
com la tasca social que duen a terme i que pot ser desconeguda per molts veïns com ho era per
nosaltres. L'exposició va ser molt entenedora, feta amb la il·lusió de qui creu fermament amb un
projecte i té la tenaç intenció de dur-lo a terme, amb un rerefons de millora personal i social
dels qui volen escoltar. En acabat l'exposició van respondre amb el seu parer sobre les
preguntes i les inquietuds que havíem recavat del veïnat sobre el seu projecte (sorolls i
molèsties d'olors i salubritat, execució i manteniment de l'equipament, possibles interferències
local d'oci de gardeny i la protectora, i finalment impacte del projecte en el valor de les finques
urbanes properes).

ASSOCIACIÓ DE VEïNS TURÓ DE GARDENY
aavvturogardeny.ddns.net
turodegardeny@gmail.com
Pg. Onze de Setembre, 137
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SEGUIMENT DEL DOSSIER I AMPLIACIÓ DE
NECESSITATS I PROPOSTES
Fem un seguiment de les necessitats i propostes
de millores de la zona d’influència de l’Associació
de Veïns de Turó de Gardeny. Podem constatar
que fins a data 21 d’agost, sols s’han realitzat un
14% de les demandes. S’afegeixen al dossier,
noves necessitats derivades de la inseguretat del
barri.
Podeu veure en més detall el dossier a la pàgina
web de l’Associació.
La premsa local es fa ressò el 2 de setembre:
“Gardeny constata que la Paeria atén molt
poques de les seves reclamacions”

CELEBREM DINAR GERMANOR
Al voltant de 10 famílies de l'Associació veïns Turó de
Gardeny, van celebrar el passat 19 de setembre,
el primer dinar anual de l'Associació al
bar/restaurant Galindo.
Durant la vetllada els veïns van aprofitar per fer un
balanç de les millores del barri així com també per fer
més propostes.
Molts de nosaltres ja estem comptant els dies que
falten perquè arribi el proper dinar.
Gràcies a tots i totes. Fins a la propera!!!!

LA PREMSA LOCAL ES FA RESSÒ DEL DOSSIER I LES
NOSTRES DEMANDES
15 de juliol “...L'associació de veïns del Turó de
Gardeny ha redactat un dossier en el qual recull una
trentena de deficiències detectades al barri. Han
començat a presentar-lo a tots els partits amb
representació a la Paeria. Al document, demanen
millores en una desena d'espais, entre els quals
destaca la petició d'adequar un solar com a pàrquing
al carrer Albert Porqueres i reparar algunes rajoles
de la vorera…”
16 de setembre: Postius reivindica presència policial
contínua al Turó de Gardeny per garantir la
seguretat i el civisme

GRUPS POLÍTICS RECLAMEN UNA ACTUACIÓ DECIDIDA SOBRE EL BARRI DE GARDENY
23 de juiol el PP insta la construcció d’un parc pels veïns del barri del Turó de Gardeny al solar contigu de la ludoteca del barri, surt publicat a la premsa local.
27 de juliol, C's expressa a la ciutadania lleidatana després d’escoltar les nostres reclamacions, que vol dignificar el barri del Turó de Gardeny, entén la necessitat de
crear zona d’aparcament al solar d’Albert Porqueras.

REUNIÓ ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES DE LA ZONA D’INFLUÈNCIA DE LA MARIOLA
El 10 de juliol, ens vam reunir a la seu de l’Associació Futur ubicada al carrer Pius XII, en la qual diferents entitats públiques i privades de la zona d’influència de
l’àrea de La Mariola on plantejaren la constitució d’una entitat global que replegués a totes les entitats ubicades en aquesta àrea per tal de fer un front comú per
exigir a les administracions públiques les accions necessàries per dignificar el barri.L’Associació veïnal Turó de Gardeny es va prestar a col·laborar en tot allò que
estigués en les seves mans. Creiem que és vital que entre tots i totes col·laborem en la transformació del barri de La Mariola. El 6 d’agost l’Associació fa un
Comunicat sobre la "Plataforma d'entitats de la Mariola:Davant la publicació al diari Segre, en data 29 de juliol de 2015, la notícia segons la qual es constituirà en
pròximes setmanes una “Plataforma d’entitats” orientada a la defensa de la dignificació del barri de la Mariola i en la que s’afegia que l’Associació Veïnal Turó de
Gardeny hi formava part, la Junta Directiva de l’AAVV Turó de Gardeny, NOTIFICA als seus associats i a la comunitat ciutadana del nostre àmbit d’actuació el
següent:
-L'associació veïnal Turó de Gardeny es va mostrar interessada, des d’un primer moment, en la constitució d’una Plataforma la finalitat de la qual fos la defensa de
la dignitat del barri de La Mariola i la participació de totes les entitats públiques i privades del barri en particular.
-L'associació veïnal Turó de Gardeny mostrà ja en la primera reunió preconstituent de la Plataforma del dia 10 de juliol de 2015, la seva voluntat de col·laborar en
allò que estigués al seu abast i que, a més a més, afirmà que assistiria a la reunió de constitució de la Plataforma una vegada fos convocada oficialment i l’Associació
i els seus representants degudament convocats. A tal efecte, es va confeccionar una base de dades de tots els assistents a l’esmentada reunió preconstituent:
- El dia 24 de juliol de 2015, es va celebrar la reunió constituent de la “Plataforma d’entitats de la Mariola”, reunió aquesta a la qual no va ser convocada l’Associació
Veïnal Turó de Gardeny ni cap dels seus directius i, per tant, no va poder ratificar la seva constitució ni la seva adhesió a la Plataforma.
-L'associació veïnal Turó de Gardeny, per tant, no és coneixedora del projecte que pretén implementar aquesta Plataforma i, en conseqüència, no s’adhereix a
l’esmentada plataforma, fins no estudi la finalitat estatutària de la mateixa, la seva viabilitat i els seus objectius a mig i llarg termini.
-L'associació veïnal Turó de Gardeny vol mostrar el seu desconcert pel fet segons el qual l’article del diari Segre del dia 29 de juliol, afirmava que la nostra entitat
s’havia adherit a la Plataforma d’entitats de la Mariola.
-L'associació veïnal Turó de Gardeny manifesta la seva total entrega a la millora del nostre barri, i molt particularment, a la millora de la seva àrea d’influència, però,
en cap cas, participarà en entitats, accions o actes, dels quals no gaudeixi d’un ple convenciment dels seus objectius en pro del benestar dels veïns i veïnes del barri.
-L'associació veïnal Turó de Gardeny, ha intentat posar-se en contacte amb els promotors i responsables d’aquesta plataforma amb la finalitat de, una vegada
obtinguda la informació sobre el projecte, els objectius i la seva viabilitat, valorar la possibilitat de formalitzar la seva adhesió.
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