
INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA TURÓ DE GARDENY 

 

Avui ha estat un gran dia pel nostre barri. Avui hem inaugurat el primer parc per tots i 
totes del nostre barri. Han estat més de sis anys de reivindicacions i de molts i molts 
esforços de tot el veïnat, però al final ha esta possible. 

El alcalde de la nostra ciutat, Sr. Àngel Ros, ha inaugurat la Plaça Turó de Gardeny, amb 
presència del tinent alcalde, Sr. Fèlix Larrosa, els regidors Sr. Joan Vilella, Sra. Marta 
Gispert, Sr. Daniel Rubio, així com representants del món associatiu, el Sr. Toni Baró, 
president de la FAVLL i Srs. Nando Nouvilles, de la Plataforma La Veu del Gaf i la Sra. 
Mercedes Molina de l’AV de la Mariola, entre d’altres, així com un gran nombre de veïns 
i veïnes del nostre barri i de la ciutat de Lleida.   

Durant la celebració d’aquest acte, els assistents han gaudit d’activitats lúdiques, així com 
coca i xocolata.  

El senyor alcalde ha reconegut l’esforç fet entre tots per aconseguir finament aquesta 
plaça que tan necessària era pel barri. Al mateix temps el senyor Adolfo Roque, president 
de l’Associació Veïnal, ha agraït a tots els assistents el recolzament donat a l’AV Turó de 
Gardeny sense el qual difícilment s’hauria pogut arribar a celebrar aquest acte.  

Per altra banda, des de l’AV Turó de Gardeny volem felicitar a tots els nostres veïns, i en 
especial a tots aquells que ens haveu recolzat durant aquest darrers anys, per haver cregut 
en què un barri millor era possible.  

Per últim, us volem convidar a fer-vos vostre aquest parc i entre tots i totes cuidar-lo i 
convidar als demés a respectar-lo. I respectar i cuidar el nostre parc - plaça implica també 
respectar els veïns i veïnes, respectar les normes i, evidentment, respectar el descans de 
tothom. 

 

 

Junta AV Turó de Gardeny 

 

Lleida, 20 d’abril de 2018 


